
 
Na temelju potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci u Upisnik studijskih programa (KLASA:602-04/21-13/00017, URBROJ: 533-04-21-

0009 od 2. srpnja 2021.), Sveučilište u Rijeci raspisuje  
 

N A T J E Č A J  
 za upis u I. godinu novog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija  

Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci  
kao sastavni dio cjelovitog Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih i 
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. akademskoj godini objavljenog na mrežnima 
stranicama www.uniri.hr 

 

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI  
51000 Rijeka, Braće Branchetta 20; tel. 051/651-111 (centrala), 051/651-167 (Farmacija);  
IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, poziv na broj 
kod uplate školarine za upis na studij Farmacija (OIB kandidata - 56), poziv na br. kod uplate upisnine 
za upis na studij Farmacija: OIB kandidata -19;  www.medri.uniri.hr 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i 
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci traje pet godina, njegovim završetkom se stječe 300 ECTS 
bodova i akademski naziv magistar/magistra farmacije.  

Godišnja školarina za upis na studij iznosi 9.240,00 kn. Odluka o visini participacije u troškovima studija 

za studente koji će u 2021./2022. akademskoj godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, 

integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i 

specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica nalazi se u cjelovitom 

natječaju, poveznica.  

Za upis na studij Farmacija predviđeno je 30 upisnih mjesta za kandidate državljane RH/EU.  

Uvjeti za upis na studij Farmacije dostupni su na http://www.postani-student.hr. 

 

PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ FARMACIJA 

Prijave za upis na studij integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija Medicinskog 
fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci podnose se online putem Nacionalnog 
informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).  Prijave su otvorene do 21. srpnja 2021. 
godine do 13:59 sati, a pristupa im se putem sljedeće poveznice. Upute za prijavu u sustav nalaze se 
na mrežnim stranicama www.studiji.hr.    

  

UPISI NA STUDIJ FARMACIJA  

Upise na studij Farmacije provodi Medicinski fakultet u Rijeci u sljedećim terminima:   

I. – ljetni rok:  od 22. do 23. srpnja 2021. od 9:00 do 13:00 sati.  
II. – jesenski rok:  od 17. do 20. rujna 2021. od 9:00 do 13:00 sati.  

Za upis na studij Farmacije potrebno je priložiti sve dokumente navedene u OPĆEM DIJELU 
NATJEČAJA pod točkom V. - UPISI, točka 3. - Dokumenti za upis, poveznica na cjeloviti natječaj. 

 
Obavijesti:  
Dodatne informacije i obavijesti dostupne su na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
poveznica.   

https://uniri.hr/wp-content/uploads/2021/05/55-NATJECAJ-PDDS-za-upise-2021_2022-prilog-odluci.pdf
https://www.medri.uniri.hr/hr/
https://uniri.hr/wp-content/uploads/2021/05/55-NATJECAJ-PDDS-za-upise-2021_2022-prilog-odluci.pdf
http://www.postani-student.hr/
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://uniri.hr/wp-content/uploads/2021/05/55-NATJECAJ-PDDS-za-upise-2021_2022-prilog-odluci.pdf
https://www.medri.uniri.hr/hr/

