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Na temelju članka 32. i članka 103. Statuta Veterinarskog fakulteta, Fakultetsko
vijeće Veterinarskog fakulteta na sjednici održanoj 29.ožujka 2001.donijelo je

PRAVILNIK
O POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisani su ustrojstvo i provedba poslijediplomskog znanstvenog
studija za stjecanje magisterija i doktorata znanosti i poslijediplomskih stručnih
studija, kao i postupak stjecanja akademskog stupnja magistra znanosti, akademskog
stupnja doktora znanosti i stručnog naziva magistra.
Ovim pravilnikom utvrđuje se i stjecanje doktorata znanosti mimo doktorskog studija.
Članak 2.
Poslijediplomski znanstveni studij iz “Veterinarske medicine” ustrojava se kao
redoviti studij radi osposobljavanja pristupnika za samostalni znanstveni rad s
mogućnošću stjecanja akademskog stupnja magistra znanosti i akademskog stupnja
doktora znanosti u skladu sa Zakonom o visokim učilištima, odnosno sa Zakonom o
znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.
Članak 3.
Poslijediplomski stručni studiji ustrojavaju se kao oblik studija tijekom kojega se
pristupnik priprema i osposobljava za obavljanje određene specijalnosti u
veterinarskoj praksi, stočarskoj proizvodnji, te u proizvodnji, preradi i prometu
stočarskih proizvoda.

Članak 4.
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Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija i doktorata znanosti ima
14 smjerova:
1. Anatomija, histologija i embriologija
2. Animalna higijena - okoliš i etologija
3. Biologija i patologija pčela
4. Ekonomika veterinarstva
5. Fiziologija domaćih životinja
6. Fiziologija i patologija peradi i pernate divljači
7. Higijena i tehnologija namirnica životinjskog podrijetla
8. Ihtiopatologija
9.Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s rendgenologijom i ultrazvučnom
dijagnostikom
10. Mikrobiologija i epizootiologija
11. Parazitologija
12. Patološka anatomija
13. Unutarnje bolesti domaćih životinja
14. Teriogenologija domaćih životinja (reprodukcija domaćih životinja)
Poslijediplomski stručni studiji su:
1. Biologija i patologija divljači
2. Mikrobiologija i epizootiologija
3. Patologija i terapija domaćih kopitara i papkara
4. Patologija i uzgoj domaćih mesoždera
5. Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja
6. Sanitacija
7. Teriogenologija domaćih sisavaca (reprodukcija domaćih životinja)
8. Unutarnje bolesti domaćih životinja
9. Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja
10. Veterinarsko-sanitarni nadzor namirnica životinjskog podrijetla
II. NATJEČAJ
Članak 5.
Odluku o raspisivanju natječaja za upis pristupnika
donosi Sveučilišni senat na prijedlog Fakulteta.

na poslijediplomske studije

Natječaj se raspisuje u pravilu svake godine, i to u mjesecu studenom, a oglašava se u
javnom tisku.
Natječaj se raspisuje za znanstveni studij za stjecanje magisterija i doktorata znanosti
sa smjerovima, kao i za stručne studije utvrđene nastavnim programom .
Članak 6.
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Konačnu odluku o početku održavanja poslijediplomskih studija na osnovi raspisanog
natječaja, donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za poslijediplomski
studij.
Članak 7.
Natječaj za upis obvezno sadrži podatke o uvjetima upisa i troškovima studija.
Troškovi poslijediplomskih stručnih i znanstvenog studija podmiruju se prije upisa u
I., II., III. i IV. semestar.Troškove doktorskog poslijediplomskog studija pristupnici
uplaćuju prije upisa u V. i VI. semestar.
Ako student privremeno prekine studij, ostatak troškova plaća sukladno uvjetima
natječaja za generaciju s kojom nastavlja studij.
Troškovi tiskanja i dodjele diplome nisu uključeni u trošak studija.
III. UPIS
a) Poslijediplomski znanstveni i stručni studij
Članak 8.
Na poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti mogu
se izravno upisati pristupnici koji su završili studij veterinarske medicine ili drugi
odgovarajući dodiplomski studij sukladno programima poslijediplomskog
znanstvenog studija i čija prosječna ocjena u dodiplomskom studiju iznosi najmanje
3,5.
Iznimno se mogu upisati studenti s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00 uz
preporuku dvaju profesora od kojih je jedan pročelnik studija.

Članak 9.
Poslijediplomski stručni studij može upisati pristupnik koji je diplomirao na
Veterinarskom fakultetu.
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Članak 10.
Pristupnici koji su završili dodiplomski studij na drugim srodnim fakultetima a nisu u
biomedicinskoj grupaciji,mogu upisati poslijediplomski stručni i znanstveni studij
nakon polaganja razlikovnog ispita čiji sadržaj utvrđuje Fakultetsko vijeće na
prijedlog Povjerenstva za dodiplomsku nastavu.

Članak 11.
Pristupnik poslijediplomskog stručnog i znanstvenog studija mora se služiti jednim od
svjetskih jezika: engleski, njemački, francuski i španjolski.
Fakultetsko vijeće imenuje pravne osobe koje provjeravaju znanje stranog jezika.

b) doktorski studij

Članak 12.
Na poslijediplomski doktorski studij mogu se upisati magistri znanosti iz polja
veterinarske medicine te iz područja biomedicine i zdravstva.
Izravno se mogu upisati pristupnici koji su s najmanje 4,0 završili dodiplomski studij
iz veterinarske medicine te iz područja biomedicine i zdravstva, a moraju se služiti
jednim od svjetskih jezika, sukladno članku 11.ovog Pravilnika.
Članak 13.
Studenti koji su završili magistarski studij iz znanstvenog područja koji ne odgovara
znanstvenom području iz kojeg žele prijaviti temu disertacije, prije prihvaćanja teme,
moraju uspješno položiti skupni ispit pred povjerenstvom za ocjenu teme iz odabrane
znanstvene grane te pokazati da poznaju problematiku istraživanja i vladaju
predloženim metodama.
Sadržaj skupnog ispita određuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za
znanstveni rad.
Članak 14.
Studenti koji su završili poslijediplomski studij iz polja veterinarske medicine te iz
drugih polja biomedicine i zdravstva, ali iz smjera koji je bitno različit od smjera iz
kojeg žele prijaviti temu doktorske disertacije, prije prihvaćanja teme, moraju
uspješno položiti razlikovni ispit pred povjerenstvom za ocjenu teme iz odabranog
smjera.
Sadržaj razlikovnog ispita određuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za
znanstveni rad.
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Članak 15.
Fakultetsko vijeće može izvanredno prihvatiti upis na poslijediplomski znanstveni
studij za stjecanje magisterija i doktorata znanosti i pristupnika koji ne zadovoljavaju
uvjet uspjeha u dodiplomskom studiju u slučajevima kada je pristupnik postigao
izvanredne akademske i profesionalne uspjehe od diplomiranja.
Članak 16.
Odluku o prijemu i upisu pristupnika za sve vrste poslijediplomskih studija donosi
Fakultetsko vijeće u roku od 60 dana od isteka roka natječaja.
Program poslijediplomskog studija oblikuje student odabirući i upisujući predmete na
način i u opsegu propisanom nastavnim planom poslijediplomskog studija. Prosudbu
o odabiru predmeta daje pročelnik smjera uz odobrenje Fakultetskog vijeća.
IV. STUDENTI
Članak 17.
Studenti poslijediplomskih stručnih i znanstvenog studija za stjecanje magisterija i
doktorata znanosti, dužni su prije upisa I semestra potpisati ugovor s Veterinarskim
fakultetom o međusobnim pravima i obvezama koji sadrži odredbe o:
- ugovornim stranama
- obvezama u svezi upisa i završetka studija
- novčanim obvezama studenta
Članak 18.
Pristupnik stječe status studenta nakon potpisa ugovora o međusobnim pravima i
obvezama, uplate ugovorenih novčanih sredstava i prijema indeksa studenta.
Članak 19.
Studenti poslijediplomskih studija dužni su nakon svake studijske godine testirati
godinu.
Članak 20.
Studenti koji su testirali godinu studija i položili propisane ispite prema režimu
studija, dužni su prije početka iduće godine upisati višu godinu studija.
Studenti koji se ne upišu, prema stavku 1. ovog članka, u višu godinu gube status
studenta, o čemu dobivaju pisanu obavijest.

6

Članak 21.
Studentu koji je izgubio status studenta može se uz molbu koja se predaje najkasnije 3
mjeseca od prestanka statusa studenta, dozvoliti nastavak studija, a rješenje donosi
prodekan za nastavu o čemu se putem Povjerenstva za znanstveni rad obavještava
Fakultetsko vijeće.
Student koji nije zadovoljan rješenjem prodekana ima pravo uložiti žalbu dekanu u
roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Dekan može žalbu, kao konačno rješenje, odbaciti, odbiti ili usvojiti.
V. NASTAVNICI, PROČELNICI, VODITELJI I MENTORI
Članak 22.
Nastavu na poslijediplomskim stručnim i znanstvenom studiju za stjecanje magisterija
i doktorata znanosti izvode nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja,
znanstvenici izabrani u znanstvena zvanja, a iznimno viši asistenti uz nadzor
nastavnika, a na prijedlog pročelnika poslijediplomskog stručnog, odnosno
znanstvenog studija za stjecanje magisterija i doktorata znanosti i na prijedlog
nastavnika datog kolegija.
Članak 23.
Nastavu iz prethodnog članka mogu izvoditi nastavnici izabrani u znanstvenonastavna zvanja i znastvenici izabrani u znanstvena zvanja koji rade izvan
Veterinarskog fakulteta, odlukom Fakultetskog vijeća na prijedlog pročelnika studija i
Povjerenstva za poslijediplomsku nastavu.
Članak 24.
Znanstvenici Veterinarskog fakulteta ili druge znanstvenoistraživačke pravne osobe
izabrani u znastvena zvanja koji će izvoditi nastavu, dužni su prethodno održati
nastupno predavanje pred Fakultetskim vijećem Veterinarskog fakulteta, ili pred
Fakultetskim vijećem matičnog fakulteta ako se radi o znanstvenicima koji su
diplomirali na nekom drugom fakultetu.
Članak 25.
Svaki poslijediplomski studij ima vijeće studija koje čine pročelnik i zamjenik
pročelnika studija i nosioci kolegija određenog poslijediplomskog stručnog, odnosno
znanstvenog studija za stjecanje magisterija i doktorata znanosti, koje na prijedlog
Povjerenstva za poslijediplomsku nastavu imenuje Fakultetsko vijeće na vrijeme od 4
godine.
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Članak 26.
Pročelnika i zamjenika pročelnika studija imenuje se iz redova nastavnika izabranih u
znanstveno-nastavna zvanja .
Pročelnik poslijediplomskog studija odgovoran je za ostvarivanje nastavnog plana i
programa; saziva i vodi sastanke s nosiocima kolegija studija; predlaže promjene
nastavnog plana studija; održava sastanke najmanje jedanput semestralno sa
studentima i voditeljima studenata tijekom studija; sastavlja satnicu studija.
Zamjenik pročelnika studija obavlja poslove iz prethodnog stavka ovog članka u
odsutnosti pročelnika studija ili poslove koje mu povjeri voditelj studija.
Članak 27.
Nosioci kolegija poslijediplomskog studija imenuju se iz redova nastavnika izabranih
u znanstveno-nastavna zvanja i znanstvenika izabranih u znanstvena zvanja.
Nosioci kolegija studija u suglasnosti s pročelnikom studija pomažu pri izradi satnice
studija; sastavljaju semestralni izvještaj o održanoj nastavi; brinu za nastavni
materijal; savjetuju i daju prijedlog o promjeni ili nadopuni kolegija studija za koji su
odgovorni.
Članak 28.
Vijeće studija na prijedlog pročelnika studija, a uz suglasnost studenta, imenuje
svakom upisanom studentu voditelja koji brine i pomaže studentu tijekom studiranja.
Voditelj studenta može biti mentor za izradu magistarskog stručnog, magistarskog
znanstvenog ili doktorskog rada.
Članak 29.
Povjerenstvo za znanstveni rad imenuje svakom polazniku poslijediplomskog
znanstvenog studija za stjecanje magisterija ili doktorata znanosti mentora najkasnije
do kraja III. semestra na temelju dogovora pročelnika s nastavnicima te dogovora
pristupnika s mogućim mentorom.
Povjerenstvo za znanstveni rad imenuje svakom polazniku poslijediplomskog
stručnog studija mentora najkasnije do kraja II semestra.
Obveza je svakog nastavnika poslijediplomskog studija prihvatiti mentorstvo.
Povjerenstvo za znanstveni rad imenuje mentore iz redova nastavnika Fakulteta
izabranih u znanstveno-nastavna zvanja. Pojedinim se pristupnicima za mentora može
odrediti i osoba izvan Fakulteta koja je izabrana u znanstveno-nastavno ili znanstveno
zvanje.
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Pristupnik i pročelnik smjera znanstvenog, odnosno stručnog studija zajedno odabiru
kolegije prije upisa u pojedini semestar studija.

VI. USTROJ I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 30.
Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti
traje najmanje dvije godine, a za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
najmanje tri godine. Za osobu koja je stekla akademski stupanj magistar znanosti,
studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz istog znanstvenog smjera
traje najmanje jednu godinu.
Poslijediplomski stručni studij traje najmanje godinu i pol (tri semestra) a najviše
dvije godine (četiri semestra), a polaznik stječe stručni naziv u skladu s posebnim
zakonom.
Članak 31.
Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija i doktorata znanosti
ustrojava se s obveznim i izbornim kolegijima po bodovnom sustavu.
Članak 32.
Nastava se provodi prema prihvaćenim nastavnim planovima i programima .
Nastava pojedinog kolegija održava se u obliku predavanja, vježbi, konzultacija,
seminarskog rada te istraživačkog rada.
Članak 33.
Nastava na studijima izvodi se na hrvatskom jeziku, uključujući i izradu i obranu
završnog rada.
Nastava na poslijediplomskom znanstvenom studiju za stjecanje magisterija i
doktorata znanosti te izrada završnog rada može se izvoditi na engleskom ili drugom
stranom jeziku uz odluku Fakultetskog vijeća (u skladu s člankom 11. ovog
Pravilnika).
U slučaju izrade završnog rada na stranom jeziku potrebno je priložiti prošireni
sažetak na hrvatskom jeziku (600 do 1000 riječi).

Članak 34.
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Studenti imaju pravo i obvezu sudjelovati u svim oblicima nastave. Studenti su
obvezni biti nazočni najmanje na 80% nastave, o čemu se vodi evidencija.

Članak 35.
Student poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje magisterija i doktorata
znanosti mora postići minimalan broj bodova, utvrđen nastavnim planom i
programom za pojedini smjer od čega najmanje 10 bodova mora biti zasnovano
temeljem općih obveznih i izbornih predmeta iz prvog semestra studija.
Članak 36.
Studenti koji su završili dodiplomski studij s minimalnim prosjekom ocjena 4,0 mogu
steći doktorat znanosti bez izrade magistarskog rada nakon završenog doktorskog
studija.
Studenti koji namjeravaju steći doktorat znanosti bez izradbe magistarskog rada dužni
su to pismeno najaviti i obrazložiti Povjerenstvu za znanstveni rad najkasnije do kraja
trećeg semestra.
Članak 37.
Studenti koji namjeravaju steći doktorat znanosti bez izradbe magistarskog
znanstvenog rada, dužni su položiti kvalifikacijski doktorski ispit u četvrtom semestru
poslijediplomskog studija. Ispit organizira i provodi povjerenstvo za disertaciju. Na
ispitu se stavlja naglasak na rješavanje problema iz polja studentova usmjerenja.
Fakultetsko će vijeće na prijedlog povjerenstva za poslijediplomski studij studentu iz
st.1. ovog članka imenovati povjerenstvo za disertaciju od najmanje 3 člana.
Pristupnikov mentor jedan je od članova povjerenstva, ali ne može biti predsjednik
toga povjerenstva.
Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta.
Članak 38.
Članovi povjerenstva za ocjenu pristupnika i teme biraju se iz redova nastavnika u
znanstveno-nastavnom zvanju čije je uže znanstveno polje relevantno za predviđenu
temu istraživanja, odnosno predvidivu temu disertacije kandidata. Jedan član
povjerenstva može biti osoba izvan Fakulteta u znanstveno-nastavnom ili
znanstvenom zvanju.
Članove povjerenstva iz prethodnog članka bira Fakultetsko vijeće na prijedlog
Povjerenstva za znanstveni rad.
Članak 39.
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Magistrima znanosti koji žele steći doktorat znanosti, Fakultetsko vijeće na prijedlog
Povjerenstva za poslijediplomsku nastavu imenuje mentora.
Članak 40.
Kandidati magistri znanosti na poslijediplomskom doktorskom studiju obvezni su
položiti sve propisane ispite i jedan semestar aktivno sudjelovati u
znanstvenoistraživačkom radu.
VII. PRIHVAĆANJE TEME ZAVRŠNOG RADA
a) poslijediplomski znanstveni i stručni studij
Članak 41.
Postupak za prihvaćanje teme magistarskog rada može se pokrenuti kada student
odsluša i položi propisane ispite iz I. semestra poslijediplomskog studija, a najkasnije
do kraja druge godine studija.
Iznimno Fakultetsko vijeće može produljiti rok za prijavu magistarskog rada na
najviše do tri godine od dana upisa na prvu godinu.
Članak 42.
Temu magistarskog rada odobrava Fakultetsko vijeće na prijedlog stručnog
povjerenstva za ocjenu pristupnika i teme odnosno Povjerenstva za znanstveni rad.
Članak 43.
Pristupnik koji pokreće postupak prihvaćanja teme rada podnosi Fakultetskom vijeću
prijavu u kojoj predlaže temu znanstvenog magistarskog ili stručnog magistarskog
rada i iznosi njeno obrazloženje, svrhu i cilj, obrazlaže metodologiju rada i navodi
očekivani originalni znanstveni ili stručni doprinos, te prilaže popis literature citirane
u obrazloženju.
Pristupnik prijavi prilaže:
- indeks ili potvrdnicu o ispunjenim uvjetima na poslijediplomskom studiju
- životopis s opisom znanstvenog i stručnog djelovanja.
Ispunjavanje uvjeta za pokretanje postupka radi prihvaćanja teme znanstvenog
magistarskog ili magistarskog stručnog rada utvrđuje Povjerenstvo za znanstveni rad.

b) doktorski studij
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Članak 44.
Postupak za prihvaćanje teme doktorskog rada može se pokrenuti kada pristupnik
položi sve ispite iz prve dvije godine poslijediplomskog studija, a najkasnije do kraja
treće godine studija.
Iznimno Fakultetsko vijeće može produljiti rok za prijavu doktorske disertacije
najviše do pet godina od dana upisa u prvu godinu studija.
Članak 45.
Pristupnik koji pokreće postupak prihvaćanja teme disertacije podnosi Fakultetskom
vijeću prijavu u kojoj predlaže temu disertacije i iznosi njeno obrazloženje, svrhu i
cilj, obrazlaže metodologiju rada i navodi očekivani originalni znanstveni doprinos, te
prilaže popis literature citirane u obrazloženju.
Ovisno od osnove po kojoj stječe pravo na pokretanje postupka, pristupnik prijavi
prilaže:
- indeks ili potvrdnicu o ispunjenim uvjetima na poslijediplomskom studiju
- diplomu o završenom fakultetu ili ovjerenu kopiju diplome
- diplomu magisterija znanosti ili ovjerenu kopiju diplome
- popis radova i po jedan primjerak svakoga rada
- potvrdu o sudjelovanju u znanstvenoistraživačkom radu visokog učilišta ili
znanstvenoistraživačkog instituta
- životopis s opisom znanstvenog i stručnog djelovanja.
Ispunjavanje uvjeta za pokretanje postupka radi prihvaćanja teme disertacije utvrđuje
Povjerenstvo za znanstveni rad.
Članak 46.
Pristupnici koji pristupaju izradbi i obrani disertacije izvan doktorskog studija, prema
čl.51. Zakona o visokim učilištima, dužni su objaviti jedan izvorni znanstveni rad iz
područja disertacije u časopisima sa svjetskom priznatom recenzijom ili sudjelovati
najmanje
jednu
godinu
u
znanstvenom
radu
fakulteta,
odnosno
znanstvenoistraživačkog instituta.
Članak 47.
Pod sudjelovanjem u znastvenom radu iz prethodnog članka podrazumijeva se rad na
znanstvenoistraživačkom projektu i objava rezultata znanstvenog rada te sudjelovanje
na najmanje jednom međunarodnom znanstvenom skupu, a znanstveni rad tijekom
magistarskog studija ne priznaje se kao preduvjet pristupu izradbi i obrani disertacije
temeljem članka 51. Zakona o visokim učilištima.

VIII. ZAVRŠETAK POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA
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Članak 48.
Poslijediplomski znanstveni studij završava izradom i obranom znanstvenog
magistarskog rada, odnosno obranom disertacije, a poslijediplomski stručni izradbom
i obranom stručnog rada.
a) Poslijediplomski stručni i znanstveni studij
Članak 49.
Studentu poslijediplomskoga stručnog studija u trajanju od dvije godine može se
odobriti izrada i obrana znanstvenoga magistarskog rada umjesto stručnoga u istom ili
vrlo bliskom smjeru pod uvjetom da mu prosjek ocjena u dodiplomskoj nastavi nije
manji od 3,0.
Mentor pristupnika stručnog poslijediplomskog studija obavještava Fakultetsko vijeće
putem Povjerenstva za znanstveni rad, da su tijekom izrade odobrenog stručnog
magistarskog rada postignuti rezultati koji imaju odlike znanstvenog magistarskog
rada.
Mentor je dužan predložiti i temeljito obrazložiti zahtjev da se pristupniku odobri
izrada i obrana znanstvenog magistarskog rada, u kojem se izrijekom navodi po čemu
je rad znanstveni. Mentor iznosi argumente u kojima se objašnjava znanstveni
doprinos.
Članak 50
Stručno povjerenstvo, predloženo od Povjerenstva za znanstveni rad, ocijenit će ima li
pristupnikov rad sve elemente znanstvenoga rada.
Fakultetsko vijeće može prihvatiti takovo mišljenje te odobrava izradu znanstvenog
magistarskog rada uz uvjet da student stručnog poslijediplomskog studija prije obrane
rada upiše, odsluša i položi sve opće obvezne predmete iz I. semestra znanstvenoga
studija.
Članak 51.
O imenovanju povjerenstva za ocjenu magistarskog, znanstvenog i stručnog ili
doktorskog rada, prihvaćanju ocjene, imenovanju povjerenstva za obranu završnog
rada odlučuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad.
U povjerenstva se imenuje neparni broj članova: najmanje tri člana za ocjenu i obranu
završnog rada.
Članak 52.
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Potrebnu administraciju u svim fazama postupka prihvaćanja teme, ocjene i obrane
završnog rada vodi Tajništvo Fakulteta.
Članak 53
Magistarski rad kandidat može predati na ocjenu kada je položio sve upisane kolegije
suklaldno nastavnom planu i programu.
Članak 54.
Magistarski rad kandidat mora predati na ocjenu najkasnije u roku 3 godina od dana
prihvaćanja teme od Fakultetskog vijeća.
U ovaj se rok ne računa vrijeme prekida studija zbog nastupa više sile (služenje vojne
obveze, porodiljski dopust do jedne godine starosti djeteta i dugotrajna bolest).
Ako kandidat ne preda rad u roku iz prethodnog stavka, mora upisati dodatni semestar
studija i tražiti ponovno odobrenje za izradbu magistarskog rada.
Članak 55.
Mentor pismeno podnosi zahtjev za ocjenu magistarskog rada Povjerenstvu za
znanstveni rad u 3 neuvezana primjerka magistarskog rada.
- Magistarski se rad oprema na sljedeći način:
1. Na koricama se ispisuje:
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
(Ime i prezime)
(Naslov rada)
Magistarski rad
Zagreb, godina
2. Na prvoj stranici ispisuje se tekst kao na koricama
3. Na drugoj stranici se ispisuje:
Naziv organizacijske jedinice u kojoj je rad izrađen
Mentor rada
Predstojnik
Rad ima .....strana, tablica, slika, priloga
4. Iza poglavlja popisa literature slijedi: naslov rada, kratak sažetak magistarskog rada
na hrvatskom jeziku i na engleskom, do deset ključnih riječi na hrvatskom i
engleskom jeziku; životopis pristupnika.

Članak 56.

14

Završni rad ocjenjuje se izvješćem članova povjerenstva za ocjenu završnog rada.
Na prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad, Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo
za ocjenu magistarskog znanstvenog, odnosno stručnog rada od neparnog broja
članova - a najmanje 3 člana.
Članovi povjerenstva za ocjenu mogu biti samo osobe u znanstveno-nastavnom ili
znanstvenom zvanju. Najmanje 1 član povjerentva za ocjenu mora biti u zvanju
izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno odgovarajućem znanstvenom zvanju.
Mentor ne može biti predsjednik povjerenstva za ocjenu niti povjerenstva za obranu
završnog rada.
Jedan član povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada mora biti osoba
izvan Fakulteta u zvanju docenta do redovitog profesora, odnosno odgovarajućem
znanstvenom zvanju.
Članak 57.
Predsjednik povjerenstva oblikuje i podnosi zajedničko izvješće povjerenstva
Fakultetskom vijeću putem Povjerenstva za znanstveni rad, potpisano od svih članova
povjerenstva.

Članak 58
Članovi povjerenstva za ocjenu magistarskog ili doktorskog rada ne mogu biti osobe u
kojih prema kandidatu ili radu postoji isključenost od postupanja (rodbinska veza,
financijski interes isl.)
Članak 59.
Povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada podnosi svoje izvješće Fakultetskom vijeću
putem Povjerenstva za znanstveni rad najkasnije u roku tri mjeseca nakon primitka
rada. Vrijeme od 16. srpnja do 31. kolovoza ne računa se u navedeni rok.
Članak 60.
Povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada u svom izvješću može predložiti:
- prihvaćanje pristupnikova rada i dozvoliti mu da pristupi obrani rada
- doradu i ponovno ocjenjivanje
- odbijanje rada
Članak 61.
Nakon prihvaćanja pozitivne ocjene magistarskog rada, Fakultetsko vijeće na
prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad imenuje povjerenstvo od neparnog broja
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članova za obranu magistarskog rada, a najmanje 3 člana u skladu s čl. 56. ovog
Pravilnika.
Povjerenstvo za ocjenu u pravilu je i povjerenstvo za obranu rada. Fakultetsko vijeće
izabire i jednog zamjenika članova povjerenstva za obranu rada.
Članak 62.
Datum obrane magistarskog rada dogovara pristupnik s povjerenstvom za obranu
rada.
Tajništvo Fakulteta obavješćuje pristupnika o datumu i mjestu obrane rada 7 dana
prije datuma utvrđenog za obranu.
Obavijest o održavanju obrane magistarskog rada oglašava se na oglasnoj ploči
Fakulteta 7 dana prije datuma utvrđenog za obranu rada.
Članak 63.
Nakon završetka obrane magistarskog rada, povjerenstvo objavljuje uspjeh kandidata.
Rezultat obrane može biti:
- obranio jednoglasnom odlukom povjerenstva
- obranio većinom glasova povjerenstva
- nije obranio.
Magistarski rad brani se samo jedanput.
Članak 64.
O obrani magistarskog rada vodi se zapisnik.
Zapisničara određuje Tajništvo Fakulteta.

Članak 65.
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Prije obrane pristupnik je dužan uvezati rad i predati 11 (odnosno 13 ako stručno
povjerenstvo broji pet članova) uvezanih primjeraka magistarskog rada Tajništvu
Fakulteta. Po jedan primjerak rada pripada: članovima povjerenstva za obranu,
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, knjižnici Sveučilišta u Zagrebu,
knjižnici Sveučilišta u Rijeci, knjižnici Sveučilišta u Osijeku, knjižnici Sveučilišta u
Splitu, zavodu Fakulteta iz kojeg je mentor, i fakultetskoj knjižnici.
Jedan primjerak neuvezenog magistarskog rada nalazi se u Tajništvu Fakulteta radi
uvida javnosti tijekom postupka ocjene i obrane, do predaje uvezanih primjeraka rada.
Tajništvo Fakulteta potvrđuje na magistarskom radu kada je obranjen i pred kojim
povjerenstvom.
Članak 66.
Kandidatu koji s uspjehom obrani znanstveni, odnosno stručni magistarski rad izdaje
se diploma i dopunska isprava o završenom poslijediplomskom studiju i akademskom
stupnju: magistar znanosti, odnosno, stručnom nazivu magistar.
U diplomi magistra znanosti navodi se znanstveno područje, polje, smjer
poslijediplomskog studija i tema magistarskog rada.
U diplomi stručnog naziva magistra navodi se: znanstveno područje, polje i smjer
magistarskog rada.
Diplome uručuje dekan na promociji na svečan način.
b) doktorat znanosti
Članak 67.
Postupak za stjecanje doktorata znanosti provodi se sukladno Statutu Sveučilišta.
Postupak za ocjenu disertacije s prihvaćenom temom disertacije može se pokrenuti
ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 38. ovog Pravilnika.
Članak 68.
Na prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad Fakultetsko vijeće izabire povjerenstvo
za ocjenu disertacije od najmanje 3 člana.
Članovi povjerenstva za ocjenu mogu biti samo osobe u zvanju docenta (znanstvenog
suradnika) ili višem zvanju. Najmanje dva člana povjerenstva za ocjenu moraju biti u
zvanju redovitog ili izvanrednog profesora, jedan član povjerenstva mora biti osoba
izvan Fakulteta, ali u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika ili višem zvanju.
Članak 69.
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Uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu disertacije, kandidat podnosi disertaciju
u 3 neuvezana primjerka.
Članak 70.
Članovi povjerenstva za ocjenu disertacije podnose izvješća najkasnije u roku tri
mjeseca od primitka rada (ne računajući vrijeme od 15. srpnja do 31. kolovoza). U
zaključku ocjene mora postojati eksplicitna izjava o originalnom znanstvenom
doprinosu i znanstvenom polju.
Članak 71
Disertacija koja nije obranjena u roku deset godina od dana prihvaćanja teme
disertacije podliježe ponovnom postupku prihvaćanja.
Članak 72.
Disertacija se oprema na sljedeći način:
1. Na koricama se ispisuje:
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
(Ime i prezime)
(Naslov disertacije)
Disertacija
Zagreb, godina
2. Na prvoj stranici ispisuje se tekst kao na koricama
3. Na drugoj stranici se ispisuje:
Disertacija je izrađena u (npr: zavod, klinika, institut)
Mentor.....
Predstojnik .......
Disertacija ima .....strana,tablica: slika i priloga
4. Iza poglavlja popisa literature slijedi: naslov rada, kratak sažetak magistarskog rada
na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku, do deset ključnih riječi na hrvatskom i
engleskom jeziku te životopis pristupnika.

Članak 73.
Članovi Fakultetskog vijeća dobivaju sažeto pismeno izvješće o ocjeni disertacije s
pozivom na sjednicu.

Članak 74.
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Povjerenstvo za ocjenu disertacije u svom izvješću može dati prijedloge kakvi su
navedeni u članku 60. ovoga pravilnika koji su utvrđeni za ocjenu magistarskog rada.
U slučaju predlaganja dorade disertacije, u izvješću se navodi obrazloženje.
Članak 75.
Ako Fakultetsko vijeće zaključi da izvješće članova povjerenstva za ocjenu disertacije
ne pruža sigurnu osnovu za donošenje odluke o ocjeni disertacije može u povjerenstvo
za ocjenu uključiti nove članove i zatražiti da oni podnesu odvojena izvješća ili
imenovati novo povjerenstvo te zatražiti da ono ponovno razmotri i ocijeni disertaciju
i da podnese izvješće.
Članak 76.
Ako Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu disertacije, u pravilu se na istoj
sjednici, na prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad, imenuje povjerenstvo za obranu
disertacije od 3 člana i jednog zamjenika.
Kriteriji za izbor članova povjerenstva za obranu su isti kao u članku 51. i članku 58.
Članak 77.
Ako je ocjena disertacije u izvješćima članova povjerenstva za ocjenu negativna, a
Fakultetsko vijeće ne donese odluku o proširenju sastava povjerenstva ili o
imenovanju novog povjerenstva radi izradbe nove ocjene i prijedloga, Fakultetsko će
vijeće donijeti odluku o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti i o
tome obavijestiti pristupnika.
Članak 78.
Obrana disertacije je javna. Mentor u dogovoru s kandidatom predlaže datum i mjesto
obrane. Dekan Fakulteta na oglasnoj ploči objavljuje ime kandidata, temu disertacije,
te vrijeme i mjesto obrane najmanje 7 dana prije datuma utvrđenog za obranu.
Članak 79.
Nakon završetka obrane disertacije povjerenstvo objavljuje rezultat obrane na način
naveden u članku 65. ovog Pravilnika koji je utvrđen za obranu magistarskog rada.
Disertacija se brani samo jedanput.

Članak 80.
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O obrani disertacije vodi se zapisnik. Zapisničara određuje tajnik Fakulteta.
Članak 81.
Nakon uspješno obranjene disertacije, pristupnik u disertaciju dodaje list sa sastavom
povjerenstva za ocjenu, povjerenstva za obranu i datumom obrane, uvezuje disertaciju
u 11 odnosno 13 primjeraka i predaje Tajništvu Fakulteta u roku mjesec dana, a
daljnji se postupak provodi prema Statutu Sveučilišta.
Jedan primjerak neuvezane disertacije nalazi se u Tajništvu Fakulteta radi uvida
javnosti tijekom postupka ocjene i obrane, do predaje uvezanih primjeraka disertacije.

Članak 82.
Tajništvo Fakulteta dostavlja po jedan primjerak disertacije odgovarajućim
institucijama u Republici Hrvatskoj.
Po jedan primjerak predaje se odgovarajućem zavodu Fakulteta, mentoru, arhivi i
knjižnici Fakulteta.
Članak 83.
Mentor sastavlja izvješće o disertaciji pri čemu naglašava doprinos rada primjenjivosti
u praksi, a pristupnik životopis koji se čitaju na promociji.
Članak 84.
Na temelju odluke povjerenstva za obranu disertacije, Sveučilište izdaje diplomu o
doktoratu znanosti.
Diplomu uručuje rektor na promociji.
IX ODUZIMANJE MAGISTERIJA I DOKTORATA ZNANOSTI
Članak 85.
Magisterij ili doktorat znanosti mogu biti oduzeti ako se utvrdi da je rad krivotvorina
ili plagijat .
Postupak za oduzimanje magisterija ili doktorata znanosti stečenog na Veterinarskom
fakultetu pokreće Fakultetsko vijeće, na prijedlog dekana ili Povjerenstva za
znanstveni rad.
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Članak 86.
Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo od tri člana kada primi prijedlog za
pokretanje postupka oduzimanja magisterija ili doktorata znanosti.
Članom povjerenstva ne može biti osoba koja je na bilo koji način sudjelovala u
pristupnikovu postupku stjecanja magisterija ili doktorata znanosti.
Povjerenstvo iz stavka prvog ovog članka sastavlja pisano mišljenje o osnovanosti
pokretanja predloženog postupka. Mišljenje se dostavlja predlagatelju pokretanja
postupka i pristupniku protiv kojega je postupak pokrenut.
Pristupnik ima pravo očitovanja na mišljenje u roku od 2 mjeseca od dana dostave
mišljenja povjerenstva iz st.1. ovog članka.
Članak 87.
Nakon isteka roka od dva mjeseca dekan saziva Fakultetsko vijeće na koje poziva
predlagatelja i pristupnika protiv kojega je pokrenut postupak radi raspravljanja i
odlučivanja o prijedlogu za oduzimanje magisterija ili doktorata znanosti, a članovima
vijeća dostavlja pisano mišljenje povjerenstva iz prethodnog članka.
Članak 88.
Fakultetsko vijeće odlučuje o osnovanosti zahtjeva za oduzimanje magisterija ili
doktorata znanosti.
Prijedlog za oduzimanje titule dostavlja se nadležnom tijelu Sveučilišta u Zagrebu.
Članak 89.
Oduzimanjem magisterija ili doktorata znanosti gube se sva prava i zvanja za kojih je
magisterij ili doktorat znanosti nužan.
X. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 90.
Za tumačenje ovoga Pravilnika nadležno je Fakultetsko vijeće, odnosno njegovo
Povjerenstvo za poslijediplomsku nastavu.
Članak 91.
Studenti poslijediplomskog studija za stjecanje stručnog naziva magistra, odnosno
akademskog stupnja magistra znanosti, koji su taj studij upisali prije stupanja na
snagu ovog pravilnika, završavaju studij po tada važećim propisima.
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Članak 92.
Za pristupnike kojima je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika prihvaćena tema
disertacije u postupku stjecanja doktorata znanosti, postupak se završava po tada
važećim propisima.
Članak 93.
Osobe koje su stekle akademski stupanj magistra znanosti prema ranije propisanim
uvjetima, mogu se upisati na doktorski studij prema uvjetima iz članaka 46. i 47.ovog
Pravilnika.
Fakultetsko vijeće studentu iz prethodnog stavka imenuje mentora pri upisu na studij.
Student je dužan najkasnije godinu dana nakon upisa na studij, putem Povjerenstva za
znanstveni rad, predložiti Fakultetskom vijeću temu disertacije s obrazloženjem u
skladu s čl. 45 st. I. ovog Pravilnika.
Članak 94.
Uvjete za nastavak započetog studija koji se više ne izvodi,utvrđuje Fakultetsko vijeće
na prijedlog Povjerenstva za poslijediplomsku nastavu.
Članak 95.
Na studente koji su upisali poslijediplomski ili doktorski studij 2000./2001.šk.god.
primjenjivat će se odredbe ovog Pravilnika nakon njegova usvajanja.
Članak 96.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Zagreb, 29.ožujka 2001.
Klasa: 640-01/01-02/34
Ur.br. 61-01-01-3

Dekan
Prof.dr.sc. Zdenko Makek

Ovaj Pravilnik objavljen je dana
_______________, te je stupio na snagu dana
_______________.
Tajnik
Dubravka Bobinac, dipl.iur.
REPUBLIKA HRVATSKA
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
DIPLOMA
o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju

____________________________________________________________
rođen___________u____________općina_____________Država________________
______završi_______je dana _________na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu program poslijediplomskog znanstvenog studija iz “Veterinarske medicine
smjer:
__________________________________u
trajanju
od
_________________semestara i izradi ___ znanstveni magistarski rad pod naslovom:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
koji je obrani____dana_________.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu utvrđuje da je ____________________
položi____sve propisane ispite i izvrši____sve druge obveze iz programa
poslijediplomskog znanstvenog studija i stek____akademski stupanj

magistar znanosti
iz područja biomedicine i zdravstva znanstvenog polja veterinarska medicina
smjera: ________________________kao i sva prava koja______pripadaju po
propisima.

Dekan
_____________
Broj: _________
Zagreb,_______

Rektor
Sveučilišta
_______________
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REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
DIPLOMA
o završenom poslijediplomskom stručnom studiju

____________________________________________________________
rođen___________u____________općina_____________Država______
_______________završi_______je dana _________na Veterinarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu program poslijediplomskog stručnog studija iz
_______________________________________u
trajanju
od
_________________semestara i izradi ___ stručni magistarski rad pod naslovom:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
koji je obrani____dana_________.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu utvrđuje da je ____________________
položi____sve propisane ispite i izvrši____sve druge obveze iz programa
poslijediplomskog stručnog studija i stek____ stručni naziv

magistar
iz područja biomedicine i zdravstva znanstveno polje veterinarska medicina
za__________________kao i sva prava koja __pripadaju po propisima.

Dekan
_____________
Broj: _________
Zagreb,_______

Rektor
Sveučilišta
_______________
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PRIMJEDBE

