
Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 
(„Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 53. Statuta 
Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine), članka 5. Pravilnika 
o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-2379/14 od 16. prosinca 2014.
godine) i Odluke Senata ur. broj: 01-2598/21 od 14. travnja 2021. godine, Senat Sveučilišta u
Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA  
GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2020./2021. 

GODINI 

Naziv studija: Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva 
Trajanje studija: tri (3) godine 
Broj ECTS bodova: 180 
Jezik studija: Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva izvodi se na 
hrvatskom i engleskom jeziku ovisno o izboru svakoga pristupnika; 
Uvjeti za upis:
- rodni list ili ovjerena kopija (ne starija od 3 mjeseca); 
- diplome i dodatci diploma (ili ovjerene kopije) o završenim preddiplomskim i diplomskim
studijem s osvojenih najmanje 300 ECTS bodova tijekom studiranja (magistar građevinarstva)
s minimalnom prosječnom ocjenom 3,50 „težinski" izračunatoj uključujući sve kolegije u
prethodna dva ciklusa;
- pristupnici koji su stekli kvalifikacije po starim studijskim programima (do uvođenja Bolonjskog
sustava) uz uvjete utvrđene starim studijskim programom, trebaju priložiti diplomu i prijepis
ocjena (ili ovjerene kopije) o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju građevinarstva
(diplomirani inženjer građevinarstva - VII/1) i također trebaju imati minimalnu prosječnu ocjenu
3,50 uključujući sve kolegije diplomskog studija;
(Iznimno, doktorski studij mogu upisati i pristupnici koji ne ispunjavaju uvjet o prosječnoj ocjeni,
ako su se dokazali u struci o čemu odlučuje Vijeće doktorskog studija i imaju preporuke dvoje
profesora iz polja građevinarstva. Upis se može odobriti i pristupnicima koji su završili
diplomski studij iz srodnih znanstvenih polja, odnosno grana, na nekom od tehničkih fakulteta,
uz polaganje razlikovnih ispita zbog programskih razlika. Sadržaj razlikovnih ispita određuje
Vijeće doktorskoga studija za svaku pojedinačnu prijavu na natječaj.);
- pristupnici koji su završili poslijediplomski znanstveni magistarski studij po starom sustavu
(magistar znanosti) iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, a također i pristupnici
koji su magistri znanosti iz nekoga drugog polja iz područja tehničkih znanosti uz uvjet da su
ostvarili najmanje 30 ECTS bodova iz kolegija koje je obrađivao poslijediplomski magistarski
studij iz polja građevinarstva, trebaju priložiti diplomu i prijepis ocjena (ili ovjerene kopije) o
završenom poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju;
- kratki životopis i popis stručnih i znanstvenih radova, kao i eventualne nagrade i priznanja.
Akademski stupanj koji se stječe: doktor znanosti (dr. sc.) iz područja tehničkih znanosti.
Školarina: 6.000,00 konvertibilnih maraka po godini.
Rok za podnošenje prijava: Trideset dana (30) od dana objavljivanja Natječaja.

Sve detaljnije informacije možete dobiti putem e-mail adrese: gf@sum.ba ili na kontakt telefon: 
036/355-000. 


