Poslijediplomski doktorski studiji
na Sveučilištu u Zadru
ARHEOLOGIJA ISTOČNOG JADRANA

▶ humanističke znanosti
▶ arheologija

DRUŠTVO ZNANJA I PRIJENOS INFORMACIJA

▶ društvene znanosti
▶ informacijske i komunikacijske

znanosti

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

▶ humanističke znanosti
▶ etnologija i antropologija, filozofija,

filologija, povijest umjetnosti,
znanost o umjetnosti, inter
disciplinarne humanističke
znanosti

JADRAN - POVEZNICA MEĐU KONTINENTIMA

▶ humanističke znanosti
▶ povijest

▶ interdisciplinarno područje znanosti
KVALITETA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

▶ geografija

▶ društvene znanosti
▶ pedagogija

MEĐUNARODNI ODNOSI - zajednički

poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta
u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta

SOCIOLOGIJA REGIONALNOG I LOKALNOG
RAZVOJA - združeni poslijediplomski
doktorski studij Sveučilišta u Zadru i
Sveučilišta u Teramu, Italija

▶ društvene znanosti
▶ interdisciplinarne društvene

znanosti

▶ društvene znanosti
▶ sociologija

URED ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

Kontakti: + 385 23 200 532
		
+ 385 23 200 533
tajnistvopds@unizd.hr
www.unizd.hr

Svrha je doktorskih studija stvara
nje novog znanja koje unaprjeđuje
ljudsko postojanje i djelovanje, a
uspješnost studiranja ogleda se u
doktorskoj disertaciji kao izvornom
znanstvenom radu, temeljenom na
istraživanju. Doktorski rad odlikuju
kritičko i kreativno mišljenje, razvoj
i primjena metodologije sukladne
istraživačkim fenomenima i temama
i donošenje samostalnih zaključaka.
Njime se dokazuje da je doktorand
sposoban tumačiti teorije i na njima
zasnovane modele, stvarati nova
teorijska polazišta, tumačiti rezul
tate istraživanja drugih, samostalno
osmisliti i provesti istraživanje po
znanstvenoj metodologiji, koje je re
levantno, važno i zasnovano na etič
kim načelima, te primijeniti vještine
analitičkog i kritičkog promišljanja,
rješavanja problema, timskog rada i
vođenja istraživačkih procesa.

Tijek doktorskog studija
Godina
1.

2.

3.

Semestar

Tijek

1.
3.

Prijedlog mentora (i ko
mentora) i definiranje okvirne
teme doktorskog rada

4.

Prijava i javna obrana teme
(sinopsisa) doktorskog rada

2.

5.
6.

Nastavak istraživačkog rada i
izrada doktorskog rada
Predaja doktorskog rada

4. - 8.*

Javna obrana doktorskog rada
Promocija na stupanj doktora
znanosti

* Dinamika izrade i predaje doktorskog rada ovisi o vrsti
studiranja (redoviti ili izvanredni studenti)

OSNOVNE PROCEDURE I TIJELA ODLUČIVANJA
Predmeti koje
upućuje doktorand

VIJEĆE
POSLIJEDIPLOMSKIH
STUDIJA

Predmeti koje upućuju
stručna povjerenstva

VIJEĆE
DOKTORSKOG
STUDIJA

PODRUČNA STRUČNA VIJEĆA

▶ za društveno područje
▶ za humanističko

SENAT

područje znanosti,
umjetničko područje
i interdisciplinarno
područje umjetnosti

▶ za biomedicinsko i
ODLUKE
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zdravstveno, biotehničko,
prirodno, tehničko i
interdisciplinarno
područje znanosti

