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po uzoru na tradiciju obrazovanja
budućih liječnika na katoličkim
sveučilištima diljem Europe i svijeta

PORUKA MATURANTIMA
Upisati studij medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu znači
postati dijelom projekta odgoja i formacije budućih liječnika kao i dijelom
istraživanja koje provodi Sveučilište kako bi se školovali liječnici koji su
sposobni kombinirati profesionalnost, kompetentnost i osjetljivost za
čovjeka jer, kako je rekao papa Franjo: “Medicina je, po definiciji, služenje
ljudskom životu. Stoga je nezaobilazno shvaćanje osobe u njezinoj
duhovnoj i materijalnoj cjelovitosti, u njezinoj individualnoj i društvenoj
dimenziji. Medicina je u službi čovjeka, cijeloga čovjeka, svakog čovjeka."

RIJEČ DEKANA
Poštovani i dragi studenti,

prof. dr. sc. Dalibor Karlović,
dekan Medicinskog fakulteta
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta
(HKS) nastao je na višestoljetnoj tradiciji obrazovanja
budućih liječnika na katoličkim sveučilištima diljem
Europe i svijeta. Sam studij medicine na Hrvatskom
katoličkom sveučilištu razvijan je gotovo jedno
desetljeće. Kako bi se stvorilo ozračje koje integrira
osnovna, translacijska i klinička istraživanja,
Medicinski fakultet HKS-a razvio je program
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija medicine prema najsuvremenijim koncepcijama
sličnih studija u Europi i svijetu. Klasični predmeti
transformirani su u funkcionalno povezane cjeline
koje omogućuju povezivanje znanja i vještina te
razvijaju multidisciplinarnost. Tako obrazovanim
liječnicima omogućuje se prilagodba izazovima
tehnološkog i društvenog razvoja. Posebno je brižljivo
razrađen dio obrazovanja koji stavlja naglasak na
humanistička znanja te razvoj komunikacijskih vještina
studenata – budućih liječnika. Istodobno je naglasak
stavljen i na snažno obrazovanje studenata
u znanstvenome i istraživačkome radu.
Studirati medicinu na Medicinskom fakultetu HKS-a
znači studirati prema načelima najsuvremenijih
medicinskih kurikula.
S obzirom na svoje kršćanske temelje i humanističko
zvanje usmjereno na skrb Medicinski fakultet HKS-a
zalaže se za razvoj nadahnutog i inovativnog
medicinskog obrazovanja usko povezanog s
istraživanjem i kliničkom praksom. Cilj je takva
pristupa podučiti studente vještinama znanstvenoga
rada kako bi i sami mogli stvarati nova znanja, i to
s dubokim etičkim osjećajem i odgovornosti, a koji će
pridonositi stalnom poboljšanju zdravstvene zaštite
i služenju zajednici.
Upisati studij medicine na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu znači postati dijelom projekta odgoja
i formacije budućih liječnika kao i dijelom istraživanja
koje provodi Sveučilište kako bi se školovali liječnici
koji su sposobni kombinirati profesionalnost,
kompetentnost i osjetljivost za čovjeka jer, kako je
rekao papa Franjo: “Medicina je, po definiciji, služenje
ljudskom životu. Stoga je nezaobilazno shvaćanje
osobe u njezinoj duhovnoj i materijalnoj cjelovitosti, u
njezinoj individualnoj i društvenoj dimenziji. Medicina je
u službi čovjeka, cijeloga čovjeka, svakog čovjeka." Ako
bi se u jednoj rečenici mogla opisati misija Medicinskog
fakulteta HKS-a, onda bismo mogli reći da to nije učiti
kako liječiti bolesti, nego kako liječiti bolesna čovjeka.
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UPIŠI MEDICINU
NA HRVATSKOM KATOLIČKOM
SVEUČILIŠTU
Studij medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta
izvodi se sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike
Hrvatske izdanoj 12. lipnja 2020., za izvođenje studijskog programa integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina i na temelju Mišljenja
o usklađenosti studijskog programa s odredbama s Direktivom 2005/36/EC
i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća i Zakona o reguliranim profesijama
i priznavanju inozemnih stručnih klasifikacija.

Opće informacije o studiju:
Naziv studija: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Nositelj/izvođač studija: Hrvatsko katoličko sveučilište
Tip studijskog programa: Sveučilišni studij
Razina: Integrirani preddiplomski i diplomski
Znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo
Znanstveno polje:
Temeljne medicinske znanosti
Kliničke medicinske znanosti
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Znanstvena grana: Sve znanstvene grane u okviru gore navedenih polja
Trajanje studija: 6 godina/12 semestara
Ukupan broj ECTS bodova: 360
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica medicine.

Nastavne baze u
kliničkim bolničkim
centrima

Učenje anatomije
na Anatomage stolu

Rad u malim
grupama

Individualni pristup
svakom studentu

Program Erasmus+ omogućuje mobilnost
studenata u svrhu studiranja i stručne prakse.

Razvoj sposobnosti
za uspješnu karijeru

Razvoj trajnih vrijednosti
za karijeru i život
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Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:
• prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
• obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (0,00 %) (pristupnicima
državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU
umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski
jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
• obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
• obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
• izborni dio državne mature:
Kemija (25,00%)
Fizika (25,00%)
Biologija (25,00%)
• pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

Upisna kvota:
Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40
Upisna kvota za strane državljane: 1
Pristupnik s pravom prednosti: 1
Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
Kapacitet: 43
Sve informacije o upisima na studij medicine možete dobiti
u Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta,
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati.
E-mail: studentska.sluzba@unicath.hr
Telefon: 01 37 06 609
01 37 06 610
01 37 06 613
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STUDIJSKI PROGRAM
1. GODINA

2. GODINA

3. GODINA

4. GODINA

5. GODINA

6. GODINA

STANICE I TKIVA

VIRTUALNI
BOLESNIK

OPĆA
PROPEDEUTIKA

KARDIOLOGIJA,
PULMOLOGIJA
I NEFROLOGIJA

OPĆA KIRURGIJA,
ANESTEZIOLOGIJA
I INTENZIVNA
MEDICINA

OBITELJSKA MEDICINA,
GERIJATRIJA I
PALIJATIVNA MEDICINA

KONTROLNI I
OPSKRBNI SUSTAVI

PRVI KONTAKT

SPECIJALNA
PROPEDEUTIKA

GASTROENTEROLOGIJA,
ENDOKRINOLOGIJA,
HEMATOLOGIJA I
ONKOLOGIJA

KIRURŠKE
SPECIJALIZACIJE

GLOBALNA MEDICINA

TRUP I UTROBA

OPĆI POREMEĆAJI
I ETIOLOŠKI
ČIMBENICI

DIJAGNOSTIČKI
POSTUPCI

DERMATOLOGIJA,
INFEKTOLOGIJA, KLINIČKA
IMUNOLOGIJA
I REUMATOLOGIJA

GINEKOLOGIJA

ZNANSTVENI RAD I
KONTINUIRANA INTEGRIRANA
PRAKSA

GLAVA I VRAT

BOLESTI ORGANSKIH
SUSTAVA

TERAPIJSKI
POSTUPCI

PSIHIJATRIJA I
NEUROLOGIJA

PEDIJATRIJA

ZNANSTVENI RAD I
KONTINUIRANA
INTEGRIRANA PRAKSA

MEDICINSKA
HUMANISTIKA

MEDICINSKA
HUMANISTIKA

MEDICINSKA
HUMANISTIKA

MEDICINSKA
HUMANISTIKA

MEDICINSKA
HUMANISTIKA

MEDICINSKA
HUMANISTIKA

ISTRAŽIVANJA U
BIOMEDICINI
I ZDRAVSTVU

ISTRAŽIVANJA U
BIOMEDICINI
I ZDRAVSTVU

ISTRAŽIVANJA U
BIOMEDICINI
I ZDRAVSTVU

ISTRAŽIVANJA U
BIOMEDICINI
I ZDRAVSTVU

ISTRAŽIVANJA U
BIOMEDICINI
I ZDRAVSTVU

ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI
I ZDRAVSTVU

IZBORNI PREDMET

IZBORNI PREDMET

IZBORNI PREDMET

IZBORNI PREDMET

IZBORNI PREDMET

IZBORNI PREDMET

Popis izbornih predmeta*:
Cochrane sustavni pregledi
Zagonetka boli
Digitalne tehnologije u zdravstvenom
sustavu i e-zdravstvu
Perinatalno razdoblje i kasniji pobol
Zdravstvena psihologija
Psihologija rehabilitacije
Sepsa
Infekcije središnjeg živčanog sustava –
meningitis i absces mozge

Konzultativno-suradna psihijatrija
i psihosomatska medicina
Shizofrenije i psihotični poremećaji
Ovisnost o alkoholu
Psihologija boli
Kognitivna neuroznanost
Donošenje odluka u kliničkoj praksi
Temelji radiološke anatomije
Kiborgoetika
Medicina dojenje
*popis izbornih predmeta podložan je promjenama.
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NAJČEŠĆA PITANJA
I ODGOVORI
Vjerujemo da imaš mnogo pitanja vezanih uz potencijalni studij! Pročitaj neka
od najčešćih, a ako imaš pitanje na koje nismo ponudili odgovor, javi nam se na
studentska.sluzba@unicath.hr
ZAŠTO STUDIRATI NA MEDICINSKOM
FAKULTETU HRVATSKOG
KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA?
Katolička sveučilišta diljem svijeta
poznata su po svojim studijima
medicine. Medicinski fakultet
Hrvatskog katoličkog sveučilišta
nastoji u Hrvatsku uvesti inovativan
sustav suvremene medicinske
izobrazbe koja ustraje na razvijanju
humanističkih aspekata medicine,
skrbi usredotočene na bolesnika
i društvenu odgovornost te ranog
uvođenja studenata u kliničku
praksu. Istovremeno će se usvajati
sve propisane kompetencije i razine
znanja koje od diplomiranog
liječnika traže suvremene spoznaje
o medicinskoj izobrazbi. Dosadašnji
programi studija medicine u
Hrvatskoj temelje se na klasičnim
predmetima i nisu integrirani.
Program studija medicine
Medicinskog fakulteta Hrvatskog
katoličkog sveučilišta integrira
nastavne sadržaje (tzv. vertikalna
i horizontalna integracija) i tako
osigurava lakše usvajanje znanja,
stajališta, vještina i kompetencija.

PO UZORU NA KOJE JE PROGRAME
STUDIJA MEDICINE KREIRAN
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
STUDIJ MEDICINA?
Integrirani sveučilišni preddiplomski
i diplomski studij Medicina kreiran
je prema najsuvremenijim
koncepcijama sličnih studija u
Europi i svijetu. Klasični predmeti
transformirani su u funkcionalno
povezane cjeline koje omogućuju
povezivanje znanja i vještina te
razvijaju multidisciplinarnost. Tako
obrazovanim liječnicima omogućuje
se lakša i brža prilagodba izazovima
tehnološkog i društvenog razvoja.

GDJE SE NALAZI SJEDIŠTE
MEDICINSKOG FAKULTETA
HRVATSKOG KATOLIČKOG
SVEUČILIŠTA?
Medicinski fakultet Hrvatskog
katoličkog sveučilišta nalazi se
u sklopu Kampusa Hrvatskog
katoličkog u Ilici 242.
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KOJI SE AKADEMSKI NAZIV
STJEČE NAKON DIPLOME?
Akademski naziv koji se stječe
završetkom studija jest
doktor/doktorica medicine.
KADA ĆE POČETI NASTAVA
NA INTEGRIRANOM SVEUČILIŠNOM
STUDIJU MEDICINA?

KOLIKO IZNOSI GODIŠNJA
PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA
STUDIRANJA ZA STUDENTE
MEDICINE?
Pristupnici koji su ostvarili pravo
upisa od 1. do 40. upisnog mjesta
obavezno podmiruju troškove upisa
u iznosu od 300,00 kuna te troškove
djelomične participacije u troškovima
studiranja u iznosu od 38.000,00 kn
po godini studija.

Nastava će početi u listopadu 2021.,
početkom nove akademske
godine 2021./2022.

ŠTO JE POTREBNO ZA UPIS
NA INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI
STUDIJ MEDICINA?
Potrebno je prijaviti se preko
aplikacije Postani student pri
Središnjem prijavnom uredu.
Nakon prijave preko Nacionalnog
informacijskog sustava pristupit
ćeš pristupnom intervjuu
u terminu koje objavi Sveučilište.
Sve informacije prati na mrežnim
stranicama Sveučilišta u rubrici UPISI.

KOLIKO IZNOSI ADMINISTRATIVNI
TROŠAK PRIJAVE UPISA?
Administrativni trošak prijave
upisa za integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij
Medicina iznosi 250 kuna.

Fotka plavuša
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JESTE LI ZNALI?
POSTOJI LI MOGUĆNOST
STIPENDIRANJA ZA STUDIJ
MEDICINE NA HRVATSKOM
KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU?
KADA SE I GDJE
MOGU PRIJAVITI?
Hrvatsko katoličko sveučilište
svake godine dodjeljuje stipendije
u kategoriji za studentsku
izvrsnost, za vrhunske sportaše,
za studente slabijeg
socioekonomskoga statusa,
za studente s invaliditetom
i za studente bez odgovarajuće
roditeljske skrbi. Stipendije se
dodjeljuju iz Stipendijskog fonda
Marko Franović te iz vlastitih
sredstava Hrvatskog katoličkog
sveučilišta.
Hrvatsko katoličko sveučilište
početkom akademske godine
raspisuje Natječaj za dodjelu
stipendija. Prijave na natječaj
podnose se na posebnom
Obrascu za prijave uz tražene
dokaze o ispunjavanju uvjeta te
se dostavljaju Službi za studentska
pitanja na daljnje postupanje.

Hrvatsko katoličko sveučilište je prva
visokoškolska ustanova u Hrvatskoj
koja pri izvođenju nastave u području
biomedicine i zdravstva koristi Anatomage
stol. Riječ je o virtualnom disekcijskom stolu
s ekranom osjetljivim na dodir, koji prikazuje
potpuno digitalizirani anatomski preparat
ljudskog tijela u prirodnoj veličini.
Tako će studenti Medicinskog fakulteta
Hrvatskog katoličkog sveučilišta osim
učenja anatomije, histologije i embriologije
stol koristiti i za stjecanje kliničkih znanja.
U računalu koje je sastavni dio stola nalaze
se brojni klinički slučajevi popraćeni RTG, CT
i MR slikama koje je moguće prilagođavati
i nadopunjavati što stol čini važnim i u
nastavi radiologije. Zbog tih mogućnosti
stol je idealno nastavno pomagalo i za sve
kirurške struke, kao i za druge struke
u kojima je neophodno iznimno poznavanje
građe ljudskoga tijela. Anatomage stol
kupljen je donacijom hrvatskoga
poduzetnika iz Australije Marka Franovića,
a Hrvatsko katoličko sveučilište time
pokazuje kako trajno ulaže u modernizaciju
nastavnoga procesa, želeći svojim
studentima medicine pružiti najbolje
moguće obrazovanje uz primjenu
najmodernijih tehnologija.

Hrvatsko katoličko
sveučilište je prva
visokoškolska
ustanova u Hrvatskoj
koja pri izvođenju
nastave u području
biomedicine
i zdravstva koristi
Anatomage stol.

Foto: Medicom d.o.o.

Hrvatsko katoličko sveučilište / MEDICINA 9

GDJE SE ODRŽAVA NASTAVA
NA MEDICINSKOM FAKULTETU
HRVATSKOG KATOLIČKOG
SVEUČILIŠTA?
Nastava će se održavati u moderno
opremljenim predavaonicama na
Kampusu i u predavaonicama naših
suradnih ustanova (bolnica, klinika
i drugih suradnih ustanova).

HOĆE LI STUDENTI MEDICINE
POHAĐATI PRAKSU U JAVNIM
BOLNICAMA?
Svakako. Osim na Kampusu Hrvatskog
katoličkog sveučilišta velik dio
nastave studija medicine izvodit
će se u zdravstvenim ustanovama.
Za potrebe izvođenja nastave Hrvatsko
katoličko sveučilište potpisalo je niz
sporazuma ili ugovora o suradnji
s kliničkim ustanovama te je u stalnom
je postupku proširivanja mreže suradnih
zdravstvenih ustanova.

Popis suradnih ustanova
Klinički bolnički centar:
- KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
Kliničke bolnice:
- Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
- Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
- Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
- Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević,
Zagreb
Opće bolnice:
- Opća bolnica Karlovac
- Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica
- Opća bolnica Bjelovar
- Opća bolnica Gospić
- Opća bolnica Varaždin
- Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak
- Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Šibenik
- Opća bolnica Čakovec
- Opća bolnica Požega
- Opća bolnica “Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod
- Opća bolnica Zadar
Specijalne bolnice:
- Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu
njegu Sveti Rafael Strmac, Cernik
- Dječja bolnica Srebrnjak
- Specijalna bolnica za zaštitu djece s
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb
- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb
- Psihijatrijska bolnica Ugljan, Ugljan
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice
Druge zdravstvene ustanove:
- Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb, Zagreb
- Dom zdravlja "Zagreb - Centar"
- Dom zdravlja "MUP"
- Centar za rehabilitaciju Zagreb
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar
- Lječilište Topusko
- Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada
Zagreba, Zagreb
Privatne zdravstvene institucije:
- Rodilište i poliklinika Podobnik, Zagreb
- Poliklinika Aviva
- Institucija za njegu u kući - Medialis
Znanstvene ustanove:
- Institut Rudjer Bošković
- Fidelta d.o.o. Zagreb
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OD KOJE GODINE STUDENTI
POČINJU POHAĐATI NASTAVU U
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA?

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU HRVATSKOG
KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA I KATOLIČKOG
BOGOSLOVNOG FAKULTETA?

Planirano je da se studenti
postupno uvode u klinički
rad od druge godine studija.

Hrvatsko katoličko sveučilište
mlado je i neovisno sveučilište,
dok je Katolički bogoslovni fakultet
dio Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatsko
katoličko sveučilište djeluje na području
društvenih i humanističkih znanosti,
medicine, zdravstva i prirodnih znanosti.

HOĆE LI SE STUDIJ IZVODITI
I NA ENGLESKOME JEZIKU?
Jezik je studija hrvatski, a u
slučaju angažmana stranih
nastavnika mogući su dijelovi
nastave i na engleskome jeziku.
Također određen dio suvremene
literature za studij medicine često
je na engleskome jeziku.
Izvođenje nastave na engleskome
jeziku planiran je u sljedećem
razdoblju.
STUDIRAJU LI STUDENTI MEDICINE
PREDMETE KAO I DRUGI STUDENTI
HKS-a?
Osim stručnih predmeta iz
biomedicine i zdravstva studenti
medicine tijekom šest godina
studiranja imat će i predmete iz
Medicinske humanistike i Istraživanja
u biomedicini i zdravstvu.

JE LI HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
DIO SVEUČILIŠTA U ZAGREBU?
Nije. Hrvatsko katoličko sveučilište
jedno je od najmlađih sveučilišta u
Hrvatskoj koje je 2006. osnovala
Zagrebačka nadbiskupija. Pokrenuti su
sveučilišni studiji povijesti, psihologije,
sociologije, komunikologije, sestrinstva
i medicine, a u pokretanju je i studij
softverskog inženjerstva u suradnji
s Katoličkim sveučilištem Pazmany
Peter iz Budimpešte. Studiji su moderni
i otvoreni prema svim budućim
studentima. Iako je po svome statusu
privatno sveučilište, studenti Hrvatskog
katoličkog sveučilišta imaju jednaka
prava kao studenti javnih sveučilišta.

ŽELIŠ POSTATI STUDENT HRVATSKOG
KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA?
JAVI NAM SE!
Web: www.unicath.hr
E-mail: studentska.sluzba@unicath.hr
Telefon: 01 37 06 609
01 37 06 610
01 37 06 613
Prati nas na društvenim mrežama:

