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(objava na oglasnoj ploči 23.02.2022. godine) 

Red
. MJERILO BODOVI 

DOMAGOJ 
PEJIĆ 

ANA ŠMAGUC FILIP DODER 
KRISTIJAN 

ŠIMIĆ 
MATEA BABIĆ 

PETRA 
HODAK 

broj 

1. Duljina trajanja studija 

Najveći mogući broj bodova: 6 
bodova 

6 6 6 3 4 5 

Produžetak studija: 

– za svaku godinu produžetka 
studija – minus 1 bod 

Za produljenje studija uslijed 
komplikacija u trudnoći, 
rodiljnoga dopusta, duže 

bolesti (uz predočenje 
liječničkog nalaza) ili nekog 

drugog razloga koji predstavlja 
višu silu (uz priloženi pisani 

dokaz), ne dodjeljuju se 
negativni bodovi. 

2. Opći prosjek ocjena studija 
Opći prosjek ocjena studija = 

broj bodova (na dvije 
decimale) 

4,06 4,95 4,38 4,02 3,90 3,90 

3. 

Nagrade za vrijeme studija 

1 bod po nagradi (najveći 
mogući broj bodova – 2 boda) 

0 1 0 0 0 0 

– nagrada rektora 
Sveučilišta, 

– nagrada dekana 
medicinskog, stomatološkog, 
farmaceutsko-biokemijskog 

fakulteta 

4. 

Poslijediplomski studij: 
(najveći mogući broj bodova – 

2 boda) 

0 0 0 0 0 0 

– doktorski studij  

Upis 0,5 bodova 

Upis 2. godine 1 bod 

Upis 3. godine 1,5 bodova 

Doktor znanosti 2 boda 

5. 
Stručna i znanstvena 

aktivnost: 
(najveći mogući broj bodova – 

3 boda) 

0 0,4 1 0 0 1,1 

  

a) radovi u indeksiranim 
časopisima CC, SCI, SSCI 

 

– ako je pristupnik prvi autor 1 bod 

– ako je pristupnik koautor 0,4 boda 

  

b) radovi objavljeni »in 
extenso« 

 

– ako je pristupnik prvi autor 0,4 boda 

– ako je pristupnik koautor 0,2 boda 

  

c) ostali radovi i sažeci – ako 
je pristupnik prvi autor 

0,2 boda 

– ako je pristupnik koautor 0,1 bod 

6. 
Rad u primarnoj 

zdravstvenoj zaštiti 
(najveći mogući broj bodova – 

4 boda) 

0 0 0,4 1,1 3,7 0,3 

  

a) za svaki navršeni mjesec 
rada u primarnoj 

zdravstvenoj zaštiti (u 
općoj/obiteljskoj medicini ili 

u hitnoj medicini) 

0,1 bod 

  

b) za svaki navršeni mjesec 
rada u primarnoj 

zdravstvenoj zaštiti (u 
općoj/obiteljskoj medicini ili 

u hitnoj medicini) na 
otocima i/ili na području 
Republike Hrvatske čiji je 
indeks razvijenosti ispod 

100% 

0,2 boda 

7. 
Rad doktora medicine bez 
specijalizacije u bolničkoj 

zdravstvenoj ustanovi 

(najveći mogući broj bodova – 
2 boda) 0 1 0 0 0 0 

  Za svakih šest mjeseci rada 0,5 bodova 

  
UKUPNO  10,06 13,35 11,78 8,12 11,60 10,30 

  

  PSIHOLOŠKO TESTIRANJE        

 RAZGOVORI  7,5 3 7,5 X 4 X 

 
    

  
BODOVNA LISTA (prema 

propisanim mjerilima) 
 17,56 16,35 19,28 X 15,60 X 
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Re
d. 

MJERILO BODOVI 
ANAMARIJA 

JURINJAK 
DOMINIK 
KANCIR 

KARLA 
MIRČEVSKI 

JOSIP 
MILOBARA 

LUCIJA 
BATUR br

oj 

1. Duljina trajanja studija 

Najveći mogući broj bodova: 6 
bodova 

6 6 6 5 5 

Produžetak studija: 

– za svaku godinu produžetka 
studija – minus 1 bod 

Za produljenje studija uslijed 
komplikacija u trudnoći, 
rodiljnoga dopusta, duže 

bolesti (uz predočenje 
liječničkog nalaza) ili nekog 

drugog razloga koji predstavlja 
višu silu (uz priloženi pisani 

dokaz), ne dodjeljuju se 
negativni bodovi. 

2. Opći prosjek ocjena studija 
Opći prosjek ocjena studija = 

broj bodova (na dvije 
decimale) 

4,17 4,66 4,49 3,93 4,32 

3. 

Nagrade za vrijeme studija 

1 bod po nagradi (najveći 
mogući broj bodova – 2 boda) 

0 0 1 0 0 

– nagrada rektora Sveučilišta, 

– nagrada dekana 
medicinskog, stomatološkog, 
farmaceutsko-biokemijskog 

fakulteta 

4. 

Poslijediplomski studij: 
(najveći mogući broj bodova – 

2 boda) 

0 0 0 0 0 

– doktorski studij  

Upis 0,5 bodova 

Upis 2. godine 1 bod 

Upis 3. godine 1,5 bodova 

Doktor znanosti 2 boda 

5. 
Stručna i znanstvena 

aktivnost: 
(najveći mogući broj bodova – 

3 boda) 

0 0,1 0 0 0 

  

a) radovi u indeksiranim 
časopisima CC, SCI, SSCI 

 

– ako je pristupnik prvi autor 1 bod 

– ako je pristupnik koautor 0,4 boda 

  

b) radovi objavljeni »in 
extenso« 

 

– ako je pristupnik prvi autor 0,4 boda 

– ako je pristupnik koautor 0,2 boda 

  

c) ostali radovi i sažeci – ako 
je pristupnik prvi autor 

0,2 boda 

– ako je pristupnik koautor 0,1 bod 

6. 
Rad u primarnoj zdravstvenoj 

zaštiti 
(najveći mogući broj bodova – 

4 boda) 

3 4 1,6 0,2 0 

  

a) za svaki navršeni mjesec 
rada u primarnoj zdravstvenoj 

zaštiti (u općoj/obiteljskoj 
medicini ili u hitnoj medicini) 

0,1 bod 

  

b) za svaki navršeni mjesec 
rada u primarnoj zdravstvenoj 

zaštiti (u općoj/obiteljskoj 
medicini ili u hitnoj medicini) 
na otocima i/ili na području 

Republike Hrvatske čiji je 
indeks razvijenosti ispod 

100% 

0,2 boda 

7. 
Rad doktora medicine bez 
specijalizacije u bolničkoj 

zdravstvenoj ustanovi 

(najveći mogući broj bodova – 
2 boda) 0 0 1,5 0 0,5 

  Za svakih šest mjeseci rada 0,5 bodova 

  
UKUPNO  13,17 14,76 14,09 9,13 9,82 

  

  PSIHOLOŠKO TESTIRANJE       

 RAZGOVORI  3 2 3 7 7 

 
    

  
BODOVNA LISTA (prema 

propisanim mjerilima) 
 16,17 16,76 17,09 16,13 16,82 


