
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

raspisuje

NATJEČAJ
za upis studenata na doktorski studij

KEMIJSKO INŽENJERSTVO I PRIMIJENJENA KEMIJA
u akademskoj godini 2019./2020.

Doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij (300 
ECTS) na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici koji su diplomirali 
na drugim sveučilišnim studijima u području tehničkih, prirodoslovnih, biotehničkih i biomedicinskih 
znanosti mogu upisati doktorski studij u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu te prema uvjetima upisa 
na doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija uz mogućnost polaganja razlikovnih ispita. 
Minimalna prosječna ocjena dodiplomskoga ili diplomskoga studija potrebna za upis je vrlo dobar. Upis s 
nižom prosječnom ocjenom moguć je uz preporuke dvaju sveučilišnih profesora ili ako je kandidat autor/
koautor barem jednog rada prezentiranoga na kongresu ili objavljenoga u časopisu. Imena i kvalifikacije 
izabranih pristupnika te imena njihovih preporučitelja javno će se objaviti na mrežnim stranicama studija. 

Doktorski studij traje 6 semestara. Troškovi studija po semestru za akademsku godinu 2019./2020. iznose 
5.000,00 kn. Ukoliko troškove snosi poduzeće ili druga pravna osoba, prilikom upisa potrebno je priložiti 
odgovarajuću odluku o pokriću troškova doktorskoga studija.

Za upis na studij potrebno je podnijeti molbu s naznačenim podatcima za kontakt (adresa stanovanja) 
i uz molbu priložiti ovjerenu presliku diplome, prijepis svih ocjena sa studija, izvadak iz matice rođenih, 
domovnicu, životopis, preporuke (ako je potrebno), potvrdu o poznavanju jednoga svjetskoga jezika te 
prijedlog područja istraživanja.

Kandidati strani državljani dužni su priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskoga ili engleskoga jezika. U 
svemu ostalom njihove će se zamolbe razmatrati pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH. 
Prije potvrde o primitku na doktorski studij nije potrebno pokretati postupak o akademskom priznavanju 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka.

Molbe na natječaj primaju se u roku od 60 dana od dana objave i dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

STUDENTSKA REFERADA
10000 Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 177

Pobliže obavijesti moguće je dobiti:
na broj telefona: +385 (1) 4597 278, mrežnoj stranici studija:

http://www.fkit.unizg.hr/studiji/doktorski
ili na e-mail: eslezak@fkit.hr
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