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Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 63, stavka 6,
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,
94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) članka 43. stavka L Statuta Fakulteta (pročišćeni tekst), na prijedlog Fakultetskog
kolegija od 26, studenoga 2019, godine, na sjednici održanoj 28, studenoga 2019, godine, donijelo je

ODLUKU
L
Utvrđuju

se uvjeti za oslobođenje od dijela ili cijelog iznosa troškova poslijediplomskih sveučilišnih studija
(doktorskih studija) (dalje: troškovi studija) studenata upisanih na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske
studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarni doktorski studij Oceanologije i Doktorski
studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
(dalje: PMF), pod sljedećim uvjetima:
•

studenti koji su zaposlenici PMF-a, osim zaposlenika na suradničkom radnom mjestu asistenta, a koji sudjeluju
u izvođenju nastave na PMF-u, oslobađaju se plaćanja dijela ili cijelog iznosa troškova studija utvrđenih
Natječajem na temelju kojeg su upisali prvu godinu studija proporcionalno sudjelovanju u izvođenju nastave na
PMF-u, na temelju pojedinačne i pravomoćne odluke ovlaštenog Vijeća odsjeka, a sve na način i u skladu s ovom
Odlukom, osim ako sudjeluju u realizaciji kompetitivnih projekata u čijim su proračunima osigurana sredstava
za podmirenje troškova studija, do visine stvarno prihvatljivog troška utvrđenog u proračunu kompetitivnog
projekta;

•

studenti koji su zaposlenici ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu oslobađaju se plaćanja 50% troškova studija
utvrđenih Natječajem na temelju kojeg su upisali prvu godinu studija;

•

studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Matematika koji su zaposlenici Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu ili njihovih sastavnica, oslobađaju se
plaćanja 50% troškova studija utvrđenih Natječajem na temelju kojeg su upisali prvu godinu studija;

•

studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Interdisciplinarnog doktorskog studija Oceanologija koji su
zaposlenici Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta „Ruđer Bošković" i Instituta za
oceanografiju i ribarstvo iz Splita, oslobađaju se plaćanja 50% troškova studija utvrđenih Natječajem na temelju
kojeg su upisali prvu godinu studija,

IL
Studenti doktorskih studija Biologije, Geologije, Kemije, Interdisciplinamog doktorskog studija Oceanologije i
Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, koji su prvi puta upisani na doktorske studije na PMF-u
po Natječaju za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) (dalje: Natječaj) u akad, god,
2019/2020, i nadalje, a koji ponovno upisuju istu godinu studija prvi puta, oslobađaju se plaćanja troškova studija za
tu godinu, Za svaki sljedeći ponovni upis iste godine studija obvezuju se platiti 30% iznosa troškova studija utvrđenih
Natječajem po kojem su upisali prvu godinu studija i to za onu godinu studija koju ponovno upisuju,
Studenti doktorskih studija Matematike i Fizike koji su prvi puta upisani na doktorske studije na PMF-u po Natječaju
u akad, god, 2019/2020, i nadalje, za svaki ponovni upis iste godine studija obvezuju se platiti 50% iznosa troškova

studij~ utvrđenih Natječajem po kojem su upisali prvu godinu studija, i to za onu godinu studija koju ponovno
UplSUJU,

Od obveze plaćanja troškova iz stavka 1. i 2. ove točke oslobađaju se studenti koji ponovo upisuju treću godinu
doktorskih studija Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinamog doktorskog studija
Oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, a izvršili su sve obveze utvrđene studijskim
programom i Izvedbenim planom nastave odgovarajućeg studija, osim obrane doktorskog rada.

III.
Oslobođenje od dijela ili cijelog iznosa troškova studija za studente iz točke I. i II. ove odluke, proporcionalno
nastavnom angažmanu na PMF-u, utvrđuje se primjenom sljedećih kriterija:

BROJ ODRZANIH SATI VJEZBI ZA
OD CIJELOG IZNOSA
1ROŠKOVA STUDIJA, PO GODINAMA
STUDIJA
L godina
2. godina
3. godina
OSLOBOĐENJE

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

Biologija - studenti upisani po Natječaju za akad. god. 2018./2019. ili
ramJe
Biologija - studenti upisani po Natječaju za akad. god. 2019./2020. ili
kasnije
Fizika

120

120

120

240

180

120

120

120

120

Geologija

120

120

120

Kemija

120

120

120

Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž

150

100

75

Održani sat seminara iz ove točke normira se kao jedan i pol (1,5) održani sat vježbi.

IV.
Ovlašteno Vijeće odsjeka utvrđuje stvarnu visinu participacije u troškovima studija za studente iz točke I., II. i III. ove
Odluke, na temelju pojedinačne i pravomoćne odluke za svakog studenta ponaosob, a sve na način i u skladu s ovom
Odlukom.

V.
Ova odluka objavljuje se na oglasnim pločama, te na mrežnim stranicama Fakulteta i fakultetskih odsjeka, a
primjenjuje se počevši od akad. god. 2019./2020.
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Odluka se dostavlja:
''<o--'·-:-_;;/
L Na oglasne ploče i na internetske stranice Fakulteta i fakultetskih odsjeka
2. Fakultetskim odsjecima, svima
3. Referade za poslijediplomske studije, svima
4. Računovodstvo, ovdje
S. Ured dekana, ovdje
6. Pismohrana, ovdje
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