REPUBLIKA HRVATSKA
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

raspisuje

NATJEČAJ
za upis 10 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni
specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2021./2022.
I
1. Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij izvodi Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu iz znanstvenog
područja prirodnih i biotehničkih znanosti.
2. Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij traje dva semestra (jednu godinu) i
njegovim završetkom stječe se naziv specijalist zaštite prirode i okoliša. Kratica naziva spec.
zaštite prirode i okoliša dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju i
stavlja se iza imena i prezimena osobe (univ. spec. oecol.).
3. Na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij prema potencijalnom broju
mentora upisuje se ukupno 10 studenata.
II
Uvjeti za upis na specijalistički studij:
Studij mogu upisati pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim sveučilišnim
studijem kako slijedi:
1. a) iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti (studiji biologije, kemije,
poljoprivrede, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije,
šumarstva)
b) ostalih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje
Vijeće poslijediplomskog studija
2. Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog studija najmanje
3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da
imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su
diplomirali;
III
Prijava za natječaj (na propisanom obrascu nositelja studija koji se može preuzeti na
http://zpio.unios.hr/ ) mora sadržavati:
o osobne podatke pristupnika s naznakom adrese stanovanja
o životopis
o motivacijsko pismo i kratki opis znanstveno-istraživačkog interesa
o preslika domovnice ili dokaz o državljanstvu
o ovjerena preslika diplome o završenom dodiplomskom ili diplomskom
sveučilišnom studiju

prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom koja treba biti veća od 3,5
preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta
na kojem su diplomirali (ako je prosjek manji od 3,5)
o izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika
o potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o obvezi plaćanja
školarine
Pristupnici svoje prijave donose osobno ili šalju poštom u roku 30 dana od dana objave
Natječaja u tisku na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom "prijava na specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša"
o
o

IV
Troškovi poslijediplomskog studija:
1. Ukupna školarina u skladu sa studijskim
programom
poslijediplomskog
interdisciplinarnog specijalističkog studija iznosi 20.500,00 kn (prvi semestar
10.000,00 kn, drugi semestar 10.500,00 kn)
1. Školarina se uplaćuje
prije upisa u semestar na žiroračun broj: HR
4325000091102012988; poziv na broj OIB PRISTUPNIKA;
2. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je
platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).
V
Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog
studija objavljen je na http://zpio.unios.hr Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski specijalistički studij utvrđuje Vijeće
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša. O
rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije 30 dana nakon
zaključenja natječaja.
Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti na web stranici http://zpio.unios.hr
ili u Tajništvu poslijediplomskog studija Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A na telefon 031/399-906
ili 031/399-902 u uredovno vrijeme od 8.00-14.00h.

