
Postani
studentski
predstavnik

PRIJAVI SE NA
NATJEČAJ SZPMF-A
ZA ČLANA VIJEĆA
ODSJEKA ILI
FAKULTETSKOG
VIJEĆA



Tko su studentski 
predstavnici?

Studentski predstavnik svaki mjesec sudjeluje na
sjednicama Vijeća odsjeka ili Fakultetskog vijeća. 

Zanimaju ga zbivanja i odluke koje se donose na
fakultetu. 

Aktivno komunicira s kolegama i nastavnicima.

Svojim prijedlozima i idejama nastoji unaprijediti 
       proces studiranja i riješiti eventualne probleme.



Što je Vijeće 
odsjeka?

Vijeće odsjeka čine redoviti i izvanredni profesori,
predstavnici zaposlenika odsjeka i studentski
predstavnici. 

Na sjednicama se raspravlja i donose se brojne bitne
odluke vezane uz nastavna pitanja na odsjeku, npr.
pravila ocjenjivanja kolegija.

Studentski predstavnici sudjeluju na sjednicama
glasujući te po potrebi raspravljajući.

 



Što je Fakultetsko
vijeće?

Fakultetsko vijeće čine zaposlenici odsjeka, dekan,
prodekani i studentski predstavnici.

Na sjednicama se raspravlja i donose se odluke bitne
za funkcioniranje cijelog fakulteta, npr. proračun,
strategije.

Studentski predstavnici sudjeluju na sjednicama
glasujući te po potrebi raspravljajući.

 



Kako se 
prijaviti?

ime odsjeka s kojeg dolaziš 
potvrdu o upisu u akademsku godinu 2022./2023. s
prijepisom ocijena 
kratko motivacijsko pismo 
životopis (neobavezno)

Pošalji mail na studentski.zbor.pmf@gmail.com s
naslovom "Prijava za studentskog predstavnika u
Vijeću odsjeka" ili "Prijava za studentskog
predstavnika u Fakultetskom vijeću". 

Prijava treba sadržavati:



Kako podignuti 
traženu potvrdu?

Potrebno je na Studomatu na fakultetu zatražiti izdavanje
potvrde o upisu u akademsku 2022./2023. godinu s
prijepisom ocijena i podići je u referadi.

Ako niste na fakultetu, možete podići e-zapis o statusu
studenta na stranici e-Građani na vlastitom uređaju.
Dodatno napišite kratku izjavu kojom potvrđujete da ste
položili više od 60 ECTS-a u prethodne dvije akademske
godine, na kojoj ste godini i točan naziv studija, potpišite je,
skenirajte i pošaljite. U slučaju izbora, dodatno ćete nam
trebati dostaviti potvrdu iz referade.



Rok za prijavu je 6. prosinca 2022. u 23:59 sati. 

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće biti uzete u obzir. 

Rezultate ćemo vam poslati na kontakt mail nakon prve
sljedeće sjednice Predsjedništva SZPMF-a.

Za eventualna pitanja javite nam se na
studentski.zbor.pmf@gmail.com.


