
 

 

Doktorski studij „Medicinska kemija“ Odjel za 
biotehnologiju 

 
Shematski prikaz obveza studenata: 
 ECTS Napomene 

Obavezni moduli  30  Student mora steći minimalno 30 ECTS 

Izborni moduli 
Izborne aktivnosti  
 

35 Ukoliko student skupi dovoljan broj bodova izbornim 
aktivnostima ne mora upisivati izborne module. 
Za priznavanje ECTS  izbornih aktivnosti potrebno je 
podnijeti zahtjev (prije obrane teme doktorskog rada 
te prije obrane doktorskog rada). 

Publicirani radovi  15 Student je obavezan ostvariti 15 ECTS objavljivanjem  
znanstvenih radova u časopisima koje citira Current 
Contents. 
Student je obavezan podnijeti zahtjev za priznavanje 
ECTS na osnovi publiciranih radova. 

Obrana teme doktorskog rada 10  

Prvo izvješće mentora  15 Mentor je dužan predati izvješće za studenta na kraju 
prve godine studija 

Drugo izvješće mentora 15 Mentor je dužan predati izvješće za studenta na kraju 
druge godine studija 

Boravak u drugim 
laboratorijima 

30 Za priznavanje ECTS  boravka potrebno je podnijeti 
zahtjev.  

Završno mentorsko izvješće 
Pisanje doktorske disertacije 
Predaja rada za ocjenu 

30  

UKUPNO 180  

 Zahtjevi za priznavanje ECTS, obrane tema doktorskog rada, ocjene teme doktorskog 

rada predaju se povjerenstvu za doktorske studije na za to predviđenim obrascima.   

Izborne aktivnosti uključuju: prezentacija seminarskog rada pred Povjerenstvom (nužno podnijeti 
zahtjev za održavanjem seminara); sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama, 
ljetnim školama, seminarima, radionicama, tečajevima, publikacije, i sl. Vrednovanje izbornih 
aktivnosti provodi Povjerenstvo za poslijediplomske studije i potvrđuje Vijeće Odjela za 
biotehnologiju.  
 
 



 

 

Osnovna načela vrednovanja aktivnosti:  
Boravak u drugim laboratorijima  do 30 ECTS 

Publikacije u znanstvenih radova u časopisima 
koje citira Current Contents 

Prvi autor  
15 ECTS 

Koautor 
7,5 ECTS 

Znanstvene i stručne publikacije u WOS ali ne CC1 Prvi autor  
8 ECTS 

Koautor 
4 ECTS 

Kongresno priopćenje - međunarodni skup Usmeno izlaganje 
5 ECTS 

Poster 
2 ECTS 

Kongresno priopćenje - domaći skup Usmeno izlaganje 
2 ECTS 

Poster 
1 ECTS 

Sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom 
skupu2 

0,2-2 ECTS 

Intenzivne radionice sa praktičnim radom3 0,2-2 ECTS 

Prezentacija seminarskog rada pred 
povjerenstvom 

5 ECTS 

Aktivnosti u promociji znanosti i sl.  0,2-2 ECTS 
1Periodicum biologorum i sl; 2Sudjelovanje bez kongresnog priopčenja; 3Npr. EMBO workshop,  

 


