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Sestrinstvo 



Uvod 

Visokoškolsko obrazovanje u RH odvija se na stručnoj i sveučilišnoj razini. 

Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju članka 77. Stavka 5  

„Osobe koje su završile stručni studij mogu upisati diplomski studij ako je to predviñeno 

općim aktom sveučilišta koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati 

polaganjem diferencijskih ispita“.  

Visoko obrazovanje sestrinske struke do sada se izvodilo na stručnoj razini. Sukladno 

suvremenim potrebama hrvatskog društva i u vrijeme koje neposredno prethodi prijemu 

Republike Hrvatske u Europsku uniju, neophodno je provesti usklañivanje sveučilišnog 

obrazovanja medicinskih sestara s EU direktivom 36/2005/EU te kvalifikacijskim okvirom 

EU i Republike Hrvatske za meñusobno priznavanje kvalifikacija u zdravstvenim 

djelatnostima. Hrvatski model sveučilišnog obrazovanja zdravstvenih radnika podržan je 

na 73. sjednici Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje održanoj 2. lipnja 2010. godine 

u Zagrebu, uz preporuku za „provoñenje šire rasprave svih u to uključenih strana, a 

eventualna pitanja financijskog karaktera prepuštaju se samim sveučilištima“. Model je 

dobio pravo javnosti (primjene) na tematskoj konferenciji „Obrazovanje zdravstvenih 

radnika u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske održanoj u Zagrebu 8. 

srpnja 2010. godine. 

Zbog svega navedenog a temeljem priložene sheme studija  u RH slika 1. Sveučilišni 

odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu za upis na diplomski sveučilini studij 

setrinstva organizira razlikovni modul – ispite (diferencijski ispiti). 

 

 
Slika 1. Shema studija u RH (izvor WEB stranica MZOŠ) 

 
 



Opći dio 
 

1.1. Razlikovni modul  

Visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara do sada se organiziralo na 

stručnim studijima. Završetkom stručnog studija u trajanju od tri godine stječe 

se 180 ECTS bodova. Uvidom u plan i program primjetna je razlika u 

predmetima i ukupnim satima opterećenja studenta u odnosu na 

preddiplomski sveučilini studij koji je dobio dopusnicu Senata Sveučilišta u 

Splitu. Temeljem  Direktive 36/2005/EU u kojoj se preporuča 4 600 sati 

nastave na preddiplomskoj razini, nastala razlika se nadoknañuje 

organiziranjem i izvoñenjem razlikovnog modula (diferencijskih ispita). 

Predmete koji se izvode polaznici nisu polagali na stručnim studijima. 

Predviñeni sati nastave i samostalnog rada polaznika razlikovnog modula 

izjednačavaju ukupno opterečenje studenta preporučenog Direktivom 

36/2005/EU. 

 

1.2. Ugovor o pravima i obvezama 

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija s polaznicima razlikovnog modula sklopit 

će ugovor o meñusobnim pravima i obvezama. 

 

1.3. Nositelj izvoñenja razlikovnog modula 

Nositelj izvoñenja zalikovnog modeula je Sveučilišni odjel zdravstvenih studija 

Sveučilišta u Splitu 

 

1.4. Trajanje razlikovnog modula 

Izvoñenje nastave organizirati će se u pravilu krajem tjedna, s predviñenim 

ukupnim trajanjem od šest tjedana. Ispiti se trebaju položiti do datuma 

razredbenog postupka za akademsku godinu na kojoj pristupnici žele upisati 

diplomski sveučilišni studij. 

 

1.5. Uvjeti upisa razlikovnog modula 

Uvjet upisa na razlikovni modul je završen stručni studij sestrinstva s 180 

ECTS bodova.  

 



1.6. Isprava koja se stječe završetkom razlikovnog modula 

Završetkom razlikovnog modula polaznik stječe potvrdu o položenim ispitima 

razlikovnog modula. Ova potvrda služi samo u svrhu upisa diplomskog 

sveučilišnog studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u 

Splitu. Prosjek ocjena razlikovnog modula pribraja se prosjeku ocjena 

završenog stučnog studija te na taj način čini jedinstveni prosjek ocjena koji je 

jedan od uvjeta upisa diplomskog sveučilišnog studija.  Jedinstveni prosjek se 

dobiva na način da se prosjek ocjena sa stručnog preddiplomskog studija 

zbroji s prosjekom ocjena razlikovnog modula i podjeli s dva. Dobiveni prosjek 

iskazuje se s dva decimalna mjesta. 

 
 
 
 

Uvjeti izvođenja razlikovnog modula 

Mjesto izvoñenja nastave razlikovnog modula 

Izvoñenje programa razlikovnog modula odvijat će se u predavaonicama 

Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija te ugovornim ustanovama (Medicinski 

fakultet i nastavne baze).  

 

Optimalan broj studenata 

Upisnu kvotu odredit će stručno vijeće odjela temeljem interesa pristupnika i ukupnih 

troškova razlikovnog modula.  Minimalni broj pristupnika za koji će se organizirati 

izvoñenje razlikovnog modula je 30.  

 
  



Opis plana i programa razlikovnog modula 

 

Predmeti razlikovnog modula 

P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, KV - kliničke vježbe, KP - klinička praksa, LV - 
laboratorijske vježbe, TV - terenske vježbe, IR - individualni rad, UOS - ukupno opterećenje 
studenta 
 
 
 
 
 

Vrsta studija Razlikovni modul 

Naziv Razlikovni modul za studij sestrinstva 

Nositelji Predlagatelj Sveučilište u Splitu 

Izvođač Sveučilišni odjel zdravstvenih studija 

Trajanje 6 tjedana 

ECTS  

Uvjeti za upis Potreban je završen preddiplomski stručni studij sestrinstva 180 ECTS 

Kompetencije koje 

se stječu 

završetkom studija 

 

Mogućnosti 

nastavka studija 

Studenti će nakon završenog  razlikovnog modula moći nastaviti visokoškolsko 

obrazovanje na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. 

Stručni ili 

akademski naziv ili 

stupanj koji se 

stječe završetkom 

studija 

Ne stječe se akademski naziv ili stupanj. 

Razlikovni modul 

Kod Naziv predmeta P S V KV KP LV TV IR UOS ECTS 

ZSRM00

1 
Osnove zdravstvenog prava 15 10 0 0 0 0 0 25 50  

ZSRM00

2 

Osnove upravljanja u 

zdravstvu 
15 10 0 0 0 0 0 25 50  

ZSRM00

3 

Upotreba znanstvene 

tehnologije 
5 10 0 0 0 0 0 25 40  

ZSRM00

4 
Uvod u znanstveni rad 5 10 0 0 0 0 0 25 40  

ZSRM00

5 
Etika u zdravstvu 15 10 0 0 0 0 0 25 50  

UKUPNO 55 50 0 0 0 0 0 125 230  

SVEUKUPNO 230  


