
 

Poslijediplomski 
doktorski studij 
„Zdravstvene               

znanosti“ 
 Zadaća doktorskog studija 
„Zdravstvene znanosti“ su: 

Omogućavanje suštinskog 
razumijevanja terarijskog i 
metodološkog koncepta, 
osposobljavanje novog i 

relevantnog znanja provjerom 
postojećih i otkrivanjem novih 

rješenja, razvijanje kritičnog 
mišljenja na temelju 

znanstvenoistraživačkih dokaza, 
te uključivanje međunarodnih 

institucija u istraživanje i 
kontrolu kvalitete studija.  
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Što je doktorski studij?  
 
Doktorski studij najviši je stupanj formalnog 
obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih 
doktora znanosti izradom doktorskog rada koji 
se temelji na izvornom istraživanju.  
 
Upravo se po istraživačkoj komponenti, koja čini 
okosnicu doktorskog obrazovanja, doktorski 
studij bitno razlikuje od prethodna dva ciklusa 
visokog obrazovanja (preddiplomski i diplomski 
studij) kod kojih je naglasak na učenju, a ne na 
istraživanju. Istraživanje na doktorskom studiju 
dugotrajan je, intenzivan i često naporan proces 
u kojem surađujete s mentorom. 
 
 
Nositelj studija je Fakultet zdravstvenih studija 
Sveučilišta u Mostaru. Studij se ustrojava prema 
studijskom programu koji donosi Senat 
Sveučilišta u Mostaru. Ustanove s kojima fakultet 
surađuje u izvedbi studija i čiji nastavnici sudjeluju 
u nastavi su fakulteti Sveučilišta u Mostaru, a 
suradnička Sveučilišta su Medicinski fakulteti i 
Fakulteti zdravstvenih studija u BiH kao i 
europska Sveučilišta i fakulteti čime se osigurava 
interdisciplinarni i internacionalni pristup.  
 
Uključivanjem regionalnih Sveučilišta, 
regionalnih Fakulteta zdravstvenih studija i 
regionalnih Medicinskih fakulteta, kao i fakulteta 
europskih sveučilišta objedinit će se obvezni i 
izborni predmeti i izbjeći multipliciranje nastave 
za zajedničke predmete.  
 

 

   

Kao doktorand stječete znanje i kompetencije 
upravo provođenjem znanstvenog istraživanja iz 
kojega će proizaći vaš doktorski rad. Doktorski 
rad vaš je izvorni doprinos znanosti na temelju 
kojeg se procjenjuje vaša kompetentnost za 
provođenje samostalnog, izvornog i za znanost 
važnog istraživanja. 

Obranom doktorskog rada stječete akademski  
naziv doktora zdravstvenih znanosti. 

Postupak upisa na doktorski 
studij? 

Da biste upisali doktorski studij, prvi korak koji 
morate napraviti jest prijaviti se na natječaj koji 
raspisuje fakultet. Natječajem se propisuju uvjeti 
za upis na doktorski studij. Na studij se mogu pod 
jednakim uvjetima, upisati pristupnici iz Bosne i 
Hercegovine i inozemstva koji su završili 
diplomski magistarski sveučilišni zdravstveni 
studij drugog stupnja ili neki drugi srodan fakultet 
sa stečenim nazivom magistar zdravstvenih 
studija s 120 ECTS bodova.   
Rezultati upisa objavljuju se javno – dostupni su 
na internetskoj stranici studija.  

Trajanje doktorskog studija  
Poslijediplomski doktorski studij zdravstvenih 
znanosti (trećega stupnja) ustrojava se i izvodi 
prema nastavnom planu i programu, u trajanju od 
najmanje tri godine (šest semestara) 180 ECTS-
bodova. 

 

   

 
" Poslijediplomski doktorski studij 

organizira se s ciljem 
obogaćivanja vlastitih znanstvenih 
potencijala stvaranjem nastavnog 

kadra educiranog na najvišoj 
akademskoj razini“. 

 

 

Obratite nam se 
Sveučilište u Mostaru                     
Fakultet zdravstvenih studija 
Bijeli Brijeg bb 
88000 Mostar 

+ 36 336 050 
fzs@fzs.sum.ba 
doktorski.studij@fzs.sum.ba 

Posjetite nas na webu: 
http://fzs.sum.ba/ 

 


