
 

 

Razredbeni  postupak za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske za upis 
na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine 

 

Razredbeni postupak sastoji se od: 
 

1. vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi 
2. provjere znanja na razredbenom ispitu 

 
Pristupnik može postići najviše 650 bodova. 
 
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 200 bodova:  

 ocjene općeg uspjeha u svim razredima srednje škole 
 ocjene iz biologije, fizike i kemije u svim razredima srednje škole 

 
a) prema prosječnom uspjehu svih godina srednje škole: 

- odličan uspjeh 35 bodova 
- vrlo dobar uspjeh 25 bodova 
- dobar uspjeh  10 bodova 
- dovoljan uspjeh   5 bodova 

 
b) prema ocjenama iz slijedećih predmeta (biologija, fizika, kemija): 

- odličan uspjeh   5 bodova 
- vrlo dobar uspjeh   4 bodova 
- dobar uspjeh      3 bodova 
- dovoljan uspjeh   2 bodova 

 
Na temelju uspjeha na razredbenom ispitu pristupnik može postići najviše 450 bodova. 

 Na razredbenom ispitu ispituje se gradivo određeno planom i programom za četiri 
razreda gimnazije iz triju predmeta: biologija, fizika i kemija 

 Gradivo pojedinog predmeta obuhvaćeno je s 30 pitanja, dakle 90 pitanja ukupno 
 Iz svakog predmeta pristupnik može postići najviše 150 bodova, 

 
 

UPUTE PRISTUPNICIMA 

o provođenju postupka dodatne provjere posebnih znanja: 

 Dodatna provjera znanja traje 90 minuta 

 Provjera identiteta će se odvijati na ulazu u dvoranu da će student pružiti osobnu 
isklaznicu i na kratko uklonitimasku s lica kako bi se mogao potvrditi njegov/njezin 
identitet. Osoba koja utvrđuje identitet imat će cijelo vrijeme masku i rukavice, a 
nakon svake pregledane osobne će dezinficirati rukavice. 



 

 

 Pristupnici su obavezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi 
utvrđivanja identiteta, te su je dužni predočiti prilikom ulaska u dvoranu u kojoj će se 
održati provjera znanja 

 Pristupnici su dužni ponijeti kemijsku olovku  
 Pristupnici prilikom pisanja dodatne provjere mogu imati pored sebe samo osobnu  

iskaznicu i kemijske olovke   
 Prilikom ulaska u dvoranu gdje će se održati dodatna provjera znanja pristupnici će 

biti upućeni da sve osobne stvari, osim kemijske olovke i osobne iskaznice, ostave na 
katedri 

 Prije ostavljanja osobnih stvari na katedri pristupnici su dužni "stišati" mobilne 
uređaje, koje su također dužni ostaviti s osobnim stvarima na katedri (u torbi isl.) 

 Pristupnici će biti upozoreni ukoliko izađu iz dvorane da se ne mogu vratiti u istu i 
nastaviti s ispunjavanjem testa 

 Ostale upute pristupnici će dobiti prilikom prozivanja i pristupanja dodatnoj provjeri 
znanja 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju molimo pristupnike da: 

 Obavezno dezinficiraju ruke prije ulaska u dvoranu 
 Obavezno koriste maske i rukavice te ih stave prije ulaska u dvoranu (Fakultet je 

osigurao maske i rukavice za pristupnike) 
 Popune izjavu kojom izjavljuju sljedeće:  

o ime, prezime (kandidati navode OIB), 
o kontakt telefon i e-mail 
o izjavljujem da nemam znakove akutne respiratorne bolesti koja može 

uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, 
poremećaj osjeta njuha i okusa 

o izjavljujem da mi nije propisana mjera samoizolacije, da nemam saznanja da 
sam zaražen/a s novim koronavirusom 

 Ponesu svoje 2 kemijske olovke  
 Nastoje ne nositi ostale stvari kako bi se smanjila mogućnost narušavanja udaljenosti 

od dva metra 
 Prilikom čekanja na početak dodatne provjere i nakon nje, zadržavaju preporučenu 

udaljenost 


