
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET  
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska  
tel: +385 (0)1 2393 779:: Fax: +385 (0)1 2315 300  
 
raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU (1.) GODINU  
U AKADEMSKOJ GODINI  2020./2021.   

 
I.  
 

poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija POLJOPRIVREDNE ZNANOSTI 
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara)  
iz područja biotehničkih znanosti znanstvenoga polja poljoprivreda 

 
 
Natječajni uvjeti: 

1. Završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij (min. 300 ECTS bodova) ili sveučilišni 
dodiplomski studij u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.  

2. Prosjek ocjena na sveučilišnom diplomskom/integriranom/dodiplomskom studiju mora biti 
najmanje 3,50, odnosno ekvivalentna ocjena iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente. 
Izuzetno doktorski studij mogu upisati osobe  s nižim prosjekom ocjena uz posebnu odluku Vijeća 
poslijediplomskog doktorskog studija, na temelju obrazloženih pisanih preporuka triju sveučilišna 
nastavnika. 

3. Znanje engleskog jezika minimalne razine B2 prema CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) koja omogućuje komunikaciju i praćenje stručne literature. 

       
 
Uz prijavu treba priložiti: 
 
1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome  o završenom diplomskom/dodiplomskom studiju (za 

diplomu stečenu na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi rješenje nadležne institucije u Republici 
Hrvatskoj: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-
priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/) 

2. Prijepis ocjena diplomskog/dodiplomskog studija/dopunska isprava o studiju 
3. Pisanu izjavu potencijalnog mentora (studijskog savjetnika) ili voditelja projekta da je u okviru 

projekta osigurano financiranje istraživanja za doktorski rad ili pisanu izjavu pristupnika da će 
sam financirati istraživanje 

4. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika ili pisanu izjavu da će je donijeti do upisa u treću godinu 
5. Rodni list 
6. Domovnicu (dokaz o državljanstvu za strane studente) 
 
Školarina: Ukupni iznos školarine je 60.000,00 kn s mogućnošću plaćanja u najviše 6 rata po  
                  10.000,00 kn.  
   
Detaljnije o studiju i upute za prijavu:    
http://www.agr.unizg.hr/hr/category/poljoprivredne_znanosti/204  
 
Prijave:  Obrazac PDS PZ Prijava za UPIS s prilozima poslati: 
 

 na e-mail: pds@agr.hr  i   

 tiskano na adresu:  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  

      Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij  

      POLJOPRIVREDNE ZNANOSTI  

      Svetošimunska c. 25, 10000 Zagreb, Hrvatska 

 

Dodatne informacije na telefon 01 2393 674 (Studentska služba, Ured za poslijediplomske studije) 
 
Natječaj je otvoren 30 dana od objave.  

 
 

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/
http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/
http://www.agr.unizg.hr/hr/category/poljoprivredne_znanosti/204
mailto:pds@agr.hr


II. 
 
 

1. poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija RIBARSTVO 
za stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) ribarstva  
(2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda, 
 

2. poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija STOČARSTVO  
za stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) stočarstva  
(2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda 

 
3. poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija FITOMEDICINA  

za stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) fitomedicine  
(2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda 

 
 
Natječajni uvjeti: 
 

1. Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u biotehničkim ili drugim znanostima u 
Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. 
 

2. Na PSSS Fitomedicine mogu se upisati polaznici koji u prethodnom obrazovanju imaju 
srednju ocjenu najmanje 3,5. Ukoliko je srednja ocjena niža (ali ne ispod 3,0) trebaju priložiti 
preporuku dva sveučilišna nastavnika. 

  
Uz prijavu treba priložiti: 
 

1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome diplomskog (bolonjski program) ili dodiplomskog 
(predbolonjski program) studija  (za diplomu stečenu na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi 
rješenje nadležne institucije u Republici Hrvatskoj http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-
stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/ 

2. Za prijavu na PSSS Fitomedicine: ukoliko je srednja ocjena niža (ali ne ispod 3,0), treba 
priložiti preporuke dvaju sveučilišna nastavnika. 

3. Kratki životopis 
4. Domovnicu/ Dokaz o državljanstvu (za strane državljane) 
5. Rodni list  

 
 
Školarina:  
 
   Ukupni iznos školarine za PSSS STOČARSTVO i  RIBARSTVO je 14.000,00 kn plativo  
   u 2  rate po 7.000,00 kn. 
 
   Ukupni iznos školarine za PSSS FITOMEDICINA je 13.188,00 kn plativo u 2 rate  
   po 6.594,00 kn.  
 
Detaljnije o studiju:  http://www.agr.unizg.hr/hr/category/specijalisti%C4%8Dki/202 
 
Prijave  na propisanom obrascu (Obrazac PSSS – prijava za upis) s prilozima poslati na: 
 

 na e-mail: pds@agr.hr  i   

 tiskano na adresu: 

    Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
    Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij 
    RIBARSTVO, STOČARSTVO ili FITOMEDICINA. 
    Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska 
 
Dodatne informacije na telefon 01 2393 674 (Studentska služba, Ured za poslijediplomske studije) 
 
Natječaj je otvoren 30 dana od objave. 
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http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/
http://www.agr.unizg.hr/hr/category/specijalisti%C4%8Dki/202
mailto:pds@agr.hr

