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N  A  T  J  E  Č  A  J 
 
 

za upis na poslijediplomski doktorski studij 
u akademskoj godini 2016./2017. 

iz znanstvenih polja strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 
  
Studij traje šest semestara.  
 

Smjerovi studija jesu: 
- BRODOGRADNJA I POMORSKA TEHNIKA 
- INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT 
- INŽENJERSTVO MATERIJALA 
- MEHATRONIKA I ROBOTIKA 
- METALURŠKO INŽENJERSTVO 
- NAPREDNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 
- NUMERIČKA MEHANIKA 
- PROCESNO-ENERGETSKI SMJER 
- TEORIJA KONSTRUKCIJA 
- ZNANSTVENO MJERITELJSTVO U STROJARSTVU 
- ZRAKOPLOVNO INŽENJERSTVO 

 

Uvjeti upisa:                      
 

 Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući 
sveučilišni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti i  sakupila ukupno barem 300 ECTS 
bodova,  s poželjnom prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog  studija vrlo dobar ili više, 
odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja.  
 Upis se može odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih 
znanstvenih područja uz polaganje razlikovnih predmeta. 

Ukoliko kandidat još nije diplomirao, a planira diplomirati tijekom prosinca 2016. godine, 
umjesto preslike diplome može dostaviti izjavu da će diplomirati tijekom prosinca 2016. godine. 

Pristupnik mora poznavati engleski jezik što će biti provjereno kod razgovora s upisnim 
povjerenstvom. 

 
Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. 

 

PRIJAVI NA NATJEČAJ TREBA PRILOŽITI: 
Ispunjeni obrazac za pristupnike na hrvatskom ili engleskom jeziku koji treba sadržavati: 
-   prijedlog područja istraživanja i smjera doktorskog studija 
-   eventualni prijedlog potencijalnog mentora 
-   životopis 
-   popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova 
-   pismenu izjavu o podmirenju troškova studiranja  
-   presliku diplome na hrvatskom ili engleskom jeziku  
-   presliku uvjerenja o položenim ispitima sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija. 
-   izjavu da će diplomirati do tijekom prosinca 2016. godine (oni koji će naknadno diplomirati). 
 

Troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija iznose 10.000,00 kuna po semestru. 
 



Natječaj je otvoren do 30. rujna 2016. godine. 
 
Izabrani pristupnici dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju za upis u Referadu za 

poslijediplomske studije Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Potrebne informacije mogu se dobiti na 
tel. 01/6168-500, e-mail: doktorski@fsb.hr, odnosno pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta: 
http://doktorski.fsb.hr 
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