Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i (Narodne novine HNŽ br.
4/2012.), čl. 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13 od 12. 2. 2013.) i čl. 5. Pravilnika o
doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (Ur. br. 2379/14 od 16.12.2014. god.), Senat Sveučilišta
u Mostaru raspisuje sljedeći
NATJEČAJ
Za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
„Ekologija, zaštita prirode i okoliša“
Naziv i trajanje studija: Poslijediplomski doktorski studij „Ekologija, zaštita prirode i okoliša“ u
trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS bodova.
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Završetkom poslijediplomskog doktorskog
studija Ekologija, zaštita prirode i okoliša na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja Prirodnih znanosti u
polju i grani koji su određeni završenim smjerom:



za smjer Ekologija: polje biologija i grana ekologija,
za smjer Znanost o okolišu: polje interdisciplinarnih prirodnih znanosti i grana znanost o
okolišu.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:
 završen sveučilišni diplomski studij iz prirodnih ili srodnih znanosti uz utvrđivanje dodatnih
obveza,
 završen četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij iz prirodnih ili srodnih znanosti s
izvršenom ekvivalencijom uz utvrđivanje dodatnih obveza,
 ukupni prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju, odnosno završenom
četverogodišnjem dodiplomskom studiju od najmanje 3.5,
 za pristupnike koji su završili studij s manjom prosječnom ocjenom od 3.5 potrebne su dvije
preporuke sveučilišnih profesora iz uže struke,
 poznavanje barem jednog svjetskog jezika,
 ostali uvjeti koji će se vrednovati su: objavljeni radovi, pokazano zanimanje za znanstveno
istraživanje, preporuke profesora i potencijalnog mentora te prijedlog područja istraživanja.
Opći uvjeti:
 Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij traje 6 semestara (3 godine).
 Diploma dodiplomskih studija po sustavu prije 2005. godine izjednačena je diplomi diplomskih
studija.
 Za polaznike koji su po studijskom sustavu prije 2005. godine apsolvirali na poslijediplomskom
znanstvenom magistarskom studiju ili stekli magisterij znanosti Vijeće doktorskog studija donijet
će odluku u kojoj će im se mjeri to priznati, odnosno odrediti njihove obveze na doktorskom studiju.
 Strani državljani upisuju studij pod istim uvjetima.
Broj mjesta: 20 polaznika. Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak i obaviti
razgovor sa kandidatima. U slučaju da se za studij prijavi više kandidata od navedenog broja, prioritet
upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka, pri čemu će prednost imati pristupnici
koji su ostvarili više bodova sukladno odredbama Pravilnika o Poslijediplomskom doktorskom studiju
,,Ekologija, zaštita prirode i okoliša".

Školarina po semestru: 2.500,00 KM. Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane završnog
rada, tiskanje diplome i promociju.

Potrebna dokumentacija:
 pisana prijava (obrazac se nalazi na web stranici Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i
odgojnih znanosti www.fpmoz.ba),
 ovjerena preslika diplome,
 rješenje o akademskom priznavanju strane diplome,
 potvrda o položenim ispitima u prethodnom studiju s izračunatom prosječnom ocjenom,
 dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ukoliko kandidat ima prosjek ocjena manji od 3.5)
 preslik osobne iskaznice,
 izvod iz matične knjige rođenih,
 uvjerenje o državljanstvu (ili odgovarajući dokument za strane državljane),
 životopis.
Svi traženi dokumenti predaju se u ovjerenoj preslici. Natječajni materijali se ne vraćaju.

Rok prijave: Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku i na web stranici
Fakulteta.
Prijava s dokumentima podnosi se osobno ili poštom (preporučeno) na sljedeću adresu: Fakultet
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Referada za
poslijediplomske studije, Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina, uz naznaku :
Prijava na Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij Ekologija, zaštita prirode i okoliša.
Sve informacije u svezi uvjeta Natječaja možete dobiti na tel. broj: 00387 36 355 455, web stranica:
www.fpmoz.ba i na e-mail: ekologija.doktorski@fpmoz.ba

