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UVOD
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 26. sjednici 21. ožujka 2009. godine
Odluku o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij ("Županijski glasnik" broj 2/09.) (u daljnjem
tekstu: Odluka) kojom su utvrđeni kriteriji i uvjeti, postupak i druga pitanja u svezi s dodjeljivanjem
potpora zainteresiranim pojedincima za poslijediplomski studij. Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora
za poslijediplomski studij (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je radno tijelo zaduženo za provedbu
Odluke koje ima predsjednika i šest članova, a imenuje ga Župan na vrijeme trajanja svog mandata.
U razdoblju od 2002./03. do 2013./14. akademske godine na natječaj za dodjelu potpora za
permanentnu edukaciju, odnosno od 2004. za dodjelu potpora za poslijediplomski studij, prijavilo se
ukupno 1.065 kandidata. Ugovori o dodjeli potpora potpisani su sa 813 korisnika. Ukupno je za
razdoblje od 2002./03. do 2013./14. akademske godine za potpore za permanentnu edukaciju odnosno
poslijediplomski studij utrošeno 4.001.088,49 kuna iz Proračuna Osječko-baranjske županije.
Na temelju Odluke 24. veljače 2013. godine objavljen je Natječaj za dodjeljivanje potpora za
poslijediplomski studij za akademsku godinu 2013./14. u "Glasu Slavonije", na web stranicama
Županije i na web stranicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i bio je otvoren 30 dana.
Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij na svojoj sjednici održanoj
25. travnja 2014. godine utvrdilo je Listu kandidata, polazeći od uvjeta i kriterija utvrđenih Odlukom.
Sukladno Odluci utvrđeno je da pravo na potpore mogu ostvariti pojedinci koji su uspješno
završili dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij te koji imaju visok prosjek ocjena tijekom studiranja, ne manji od 3,50 ili
su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.
Osim navedenih uvjeta, potpore su se mogle dodjeljivati pojedincima koji su državljani
Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina te
koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.
Potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se pojedincima za programe poslijediplomskog
studija kojim se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv
sveučilišni specijalist određenog područja.
Odabir kandidata obavljao se temeljem utvrđenih kriterija, a to su: opći uspjeh na
sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te prosječna mjesečna visina
dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu.
Odlukom je utvrđeno da se opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju (za studente
koji su započeli studij prije akademske godine 2005./06.) ili na preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju ili na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju utvrđuje
jedinstvenom prosječnom ocjenom iz svih godina prethodnog studiranja tako da se zbroj pojedinačnih
ocjena iz svih ispita podijeli s ukupnim brojem ispita. Kandidat ostvaruje bodove na način da se
osobni prosjek ocjena kandidata dijeli s prosjekom zbroja osobnih prosjeka svih kandidata koji
ostvaruju pravo na potporu i množi s 1000.
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Na osnovi prosječne mjesečne visine dohotka kandidat ostvaruje bodove na način da se
prosjeku prihoda kandidata dodijeli broj bodova sukladno Odluci.
Bodovi ostvareni na osnovi općeg uspjeha i visine dohotka zbrajaju se i na taj se način
utvrđuje ukupan broj bodova za svakog kandidata.
Ovo izvješće obuhvaća tijek i rezultate provedenog natječaja i to:
1.
2.
3.

podatke o prijavama i dodijeljenim potporama,
podatke o obrazovnim programima i
financijsko izvješće za 2013./14. akademsku godinu.

1.

PODACI O PRIJAVAMA I DODIJELJENIM POTPORAMA

Na natječaj za 2013./14. akademsku godinu prijavilo se 74 kandidata. Dodijeljeno je ukupno
69 potpora u različitim iznosima.
U redovnom roku prijavila su se ukupno 74 kandidata, a izvan roka nije bilo prijava. Od 74
kandidata 69 kandidata ispunilo je uvjete natječaja, dok ih 5 nije ispunilo uvjete i to po raznim
osnovama: 1 kandidat imao je prosjek ocjena manji od 3,50, 1 kandidat nije bio polaznik
poslijediplomskog studija kojim se stječe akademski naziv propisan Odlukom, 1 kandidat je asistent
na fakultetu te može ostvariti potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za troškove
poslijediplomskog studija, 1 kandidat je već ostvario potporu Županije za iste troškove, a 1 kandidat je
tražio potporu za troškove školarine iz akademske godine 2010./2011.
U propisanom roku za prigovore niti jedan kandidat nije podnio prigovor.
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu donio je 8. svibnja 2014. godine
Rješenje o dodjeli potpora za poslijediplomski studij za 69 kandidata u ukupnoj visini od 299.662,27
kuna. Proračunom je za tu namjenu bilo predviđeno 300.000,00 kuna.

2.

PODACI O OBRAZOVNIM PROGRAMIMA

Potpore za poslijediplomski studij dodjeljivane su kandidatima koji su bili najuspješniji na
dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.
Potpore su dodijeljene za programe poslijediplomskog studija i to za stjecanje zvanja doktora
znanosti 66 potpora i za specijalistički studij u različitom trajanju od dva do četiri semestra 3 potpore,
ukupno 69 potpora (Tablica br. 1).
Tablica br. 1
BROJ DODIJELJENIH
POTPORA
66
3
69

NAMJENA POTPORE
Školarina za poslijediplomski doktorski studij
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij
Ukupno
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Promotre li se sve potpore dodijeljene za razdoblje 2013./14. akademske godine, odnos
između hrvatskih i stranih sveučilišta na koja su upisani korisnici potpore jest 68 naprama 1 u korist
hrvatskih visokih učilišta. Najviše potpora odobreno je za poslijediplomske studije na visokoškolskim
ustanovama u Osijeku i to 48 potpora (69,57%), slijedi Zagreb s 15 potpora (21,74%), 5 potpora
dodijeljeno je polaznicima poslijediplomskih studija u Rijeci (7,25%), a od stranih sveučilišta
zastupljena Kraljevska umjetnička akademija u Antwerpenu (Royal Academy of fine arts Antwerpen)
s 1 potporom (1,44%).
Od 69 sufinanciranih programa najviše je potpora pripalo programima iz područja
biomedicine i zdravstva (23) i humanističkog područja (23), zatim slijede znanosti iz
interdisciplinarnog područja (12), znanosti iz prirodoslovnog područja (5), znanosti iz društvenog
područja (3), biotehničke znanosti (2) i umjetničke znanosti (1).
U Tablici br. 2 prikazana su područja i programi te broj upisanih programa za koje su
kandidati dobili potporu.
Tablica br. 2
PODRUČJE
Biomedicina i zdravstvo (23)

Humanističko područje (23)

Interdisciplinarna područja (12)

Prirodoslovno područje (5)

Društveno područje (3)

Biotehničko područje (2)
Umjetničko područje (1)
Ukupno

PROGRAM
Biomedicina i zdravstvo
Dentalna medicina
Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Književnost i kulturni identitet
Jezikoslovlje
Pedagogija
Povijest
Psihologija
Povijest umjetnosti
Filozofija
Književnost, film i kultura
Kineziologija
Kulturologija
Europski studiji
Upravljanje projektima i korištenje fondova i
programa EU
Matematika
Zaštita prirode i okoliša
Biologija
Ekonomija (1)
Poduzetništvo
Pravo (2)
Pravo društava i trgovačko pravo
Društvene znanosti i znanstveno polje pravo
Poljoprivredne znanosti
Oplemenjivanje bila i sjemenarstvo
In situ Master Program (Antwerpen)

BROJ
20
2
1
4
2
5
3
3
1
2
2
1
6
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
69

Potpore su dodijeljene kandidatima-pojedincima za obrazovne programe koji su realizirani u
ustanovama nositeljima obrazovnih programa. U Tablici br. 3 prikazan je pregled svih nositelja
obrazovnih programa, naziv obrazovnog programa, broj odobrenih potpora i ukupna sredstva
dodijeljena za obrazovne programe.
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Tablica br. 3
NOSITELJ OBRAZOVNOG PROGRAMA
I PROGRAM
Medicinski fakultet, Osijek
Biomedicina i zdravstvo
Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek
Kulturologija
Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek
Europski studiji
Filozofski fakultet, Osijek
Pedagogija i kultura suvremene škole
Filozofski fakultet, Osijek
Književnost i kulturni identitet
Filozofski fakultet, Rijeka
Psihologija
Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek
Zaštita prirode i okoliša
Filozofski fakultet, Zagreb
Moderna i suvremena hrvatska povijest u svjetskom i europskom
kontekstu
Filozofski fakultet, Osijek
Jezikoslovlje
Filozofski fakultet, Osijek
Filozofija i suvremenost
Filozofski fakultet, Zagreb
Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura
Stomatološki fakultet, Zagreb
Dentalna medicina
Filozofski fakultet, Zagreb
Povijest umjetnosti
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Studij povijesti
Kineziološki fakultet, Zagreb
Kineziologija
Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
Matematika
Ekonomski fakultet, Osijek
Poduzetništvo
Pravni fakultet, Osijek
Društvene znanosti, znanstveno polje pravo
Pravni fakultet, Zagreb
Pravo društava i trgovačko pravo
Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Biologija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredne znanosti
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BROJ

SREDSTVA

20

84.039,47

6

25.647,15

5

21.096,67

5

21.798,42

4

17.761,82

3

14.462,84

3

12.507,42

2

8.987,65

2

8.576,80

2

10.011,05

2

10.409,44

2

8.731,80

1

5.021,97

1

4.433,52

1

3.859,68

1

3.000,00

1

4.064,36

1

3.826,79

1

4.817,29

1

4.126,50

1

5.416,71

1

4.806,33

1

4.561,44

Poljoprivredni fakultet, Osijek
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Royal Academy of fine arts, Antwerpen
In situ Master program
Ukupno
3.

1

4.861,15

1

2.836,00

69

299.662,27

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012./13. AKADEMSKU GODINU

Za potpore za poslijediplomski studij u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu bilo je osigurano 300.000,00 kuna. Ukupno 69 kandidata je dobilo 299.662,27 kuna, što
prosječno po kandidatu iznosi 4.342,93 kuna. Usporedbom s prethodnom godinom prosjek po
kandidatu manji je za nešto više od 200,00 kuna, jer se ove godine javio veći broj kandidata koji su
zadovoljili uvjete natječaja, a u Proračunu su planirana ista sredstva. 2008./09. godine prosjek po
kandidatu iznosio je 4.224,52 kuna, 2009./10. godine 3.613,42 kuna, 2010./11. godine 5.262,25 kune,
2011./2012. godine 4.223,73 kune, a 2012./2013. godine 4.569,12 kuna.
tablici:

Sredstva su po znanstvenim područjima raspoređena na način kako je to prikazano u sljedećoj

ZNANSTVENA PODRUČJA
Humanističko područje
Biomedicina i zdravstvo
Interdisciplinarna područja
Prirodoslovno područje
Društveno područje
Biotehničko područje
Umjetničko područje
Ukupno

Visina potpore 2013./14.
105.323,19
97.577,60
50.870,34
20.924,13
12.708,42
9.422,59
2.836,00
299.662,27

Tablica br. 4
%
35,15
32,56
16,98
6,98
4,24
3,14
0,95
100

Analiza strukture kandidata po mjestu prebivanja pokazuje da je najviše potpora dodijeljeno
kandidatima iz Osijeka i njemu pripadajućih prigradskih naselja, ukupno 56 ili 81,16%, a 13 potpora
(18,84%) raspoređeno je na ostale gradove i općine, odnosno na njima pripadajuća naselja Osječkobaranjske županije i to na način kako je prikazano u Tablici br. 5.

Naselje

GRAD/općina

OSIJEK
Vuka
Čepin
Ernestinovo
BELI MANASTIR
Bilje
ĐAKOVO
Drenje

Sarvaš
Josipovac
Tenja
Višnjavac
Potnjani
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Broj
potpora
48
1
2
2
3
1
1
1
1
1
3
1

Tablica br. 5
Ukupna visina
potpora
206.961,20
4.857,50
9.331,22
9.422,59
11.991,31
4.188,63
5.511,74
4.433,52
4.846,53
4.334,83
12.452,60
5.098,73

NAŠICE
Đurđenovac
Podgorač
DONJI MIHOLJAC
VALPOVO
Ukupno

-

1
1
1
1
69

3.962,02
4.126,50
4.316,56
3.826,79
299.662,27

ZAKLJUČAK
Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja naše Županije za najvišu razinu znanja
bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su zdravstvo,
socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju nova znanja i
najnovije znanstvene spoznaje.
Osječko-baranjska županija u potpunosti podupire ulaganje u obrazovanje na najvišoj razini te
svojim potporama nastoji barem djelomično financijski pratiti pojedince koji su spremni obrazovati se
i nakon završenih fakulteta. Projekt financiranja poslijediplomskog studija traje od akademske godine
2002./03. do 2013./14. akademske godine. Od tada je za tu namjenu izdvojeno ukupno 4.001.088,49
kuna za 813 potpora.
Ulaganje u cjeloživotno obrazovanje opredjeljenje je Osječko-baranjske županije i u daljnjem
razdoblju i to u skladu s Bolonjskim procesom i promjenama koje su u dobroj mjeri već zaživjele u
visokoškolskom obrazovanju.
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