
Prilog 1. Pravilniku o poslijediplomskom specijalističkom studiju na Prehrambeno-

biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", 

broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Statuta Sveučilišta u Zagrebu (od 25. 

veljače 2005.), a u skladu sa Statutom Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu (od 11. listopada 2005.), Fakultetsko vijeće Prehrambeno-biotehnološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 27. veljače 

2008. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

O UVJETIMA UPISA 

NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ 

"KVALITETA I SIGURNOST HRANE" 

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

Članak 1. 

Poslijediplomski specijalistički studij «Kvaliteta i sigurnosti hrane» mogu izravno 

upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij Prehrambene tehnologije 

na Prehrambeno-biotehnološkom fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Prehrambeno-

tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. 

Članak 2. 

Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij Biotehnologije na 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti 

diferencijalni ispit iz predmeta 

«Kontrola kakvoće prehrambenih proizvoda» 

Članak 3. 

 Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij kemijsko-tehnološke 

struke ili Prirodoslovno-matematički fakultet smjer Kemija trebaju položiti diferencijalne 

ispite iz predmeta: 

«Opća mikrobiologija» 

«Kontrola kakvoće prehrambenih proizvoda» 

Članak 4. 

 Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij farmaceutske ili 

poljoprivredne struke trebaju položiti diferencijalni ispit iz predmeta: 

«Kontrola kakvoće prehrambenih proizvoda» 

 

 



 

Članak 5. 

 Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij veterinarske ili 

medicinske struke ili Prirodoslovno-matematički fakultet smjer Biologija trebaju položiti 

deferencijaln ispit iz predmeta: 

 «Kontrola kakvoće prehrambenih proizvoda» 

Članak 6. 

 Za pristupnike koji nisu obuhvaćeni člankom 3., 4. i 5. ove Odluke uvjeti za upis 

na poslijediplomski specijalistički studij utvrđivat će se pojedinačno uzimajući u obzir 

nastavni plan i program završenog sveučilišnog dodiplomskog studija. 

Članak 7. 

 Na osnovi ove Odluke Odbor za poslijediplomske studije rješavat će pojedinačne 

molbe pristupnika za upis na poslijediplomski specijalistički studij. 

Članak 8. 

 Trošak jednog ispita za studente koji polažu diferencijalne ispite iz članaka 2., 3., 4., 5. i 

6. ove Odluke određen je Cjenikom usluga na poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-

biotehnološkom fakultetu važećim za akademsku godinu u kojoj taj ispit polažu. 

Članak 9. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima upisa na 

poslijediplomski specijalistički studij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu od 26. travnja 2006. godine. 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom prihvaćanja na sjednici Fakultetskog vijeća. 

 

DEKAN 

 

 

prof.dr.sc. Damir Ježek 

 

Ur.broj: 01-539/1-08 

U Zagrebu, 27. veljače 2008. 

 


