SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: (dostupno u Sluţbi za poslijediplomske studije)
URBROJ: (dostupno u Sluţbi za poslijediplomske studije)
Zadar, 6. rujna 2010.
Na temelju Odluke Vijeća mentora poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke
znanosti od 3. rujna 2010., Sveučilište u Zadru raspisuje
NATJEČAJ
za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Humanističke znanosti za stjecanje
akademskog stupnja doktora znanosti u području humanističkih znanosti, polja Filozofija,
Filologija, Povijest, Povijest umjetnosti, Znanost o umjetnosti, Arheologija, Etnologija i
antropologija, Interdisciplinarne humanističke znanosti u akad. god. 2010./2011.
Poslijediplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine. Ispunjenjem svih propisanih
uvjeta i javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktora znanosti
(dr. sc.).
Prijava s potpunom dokumentacijom predaje se osobno u Sluţbi za poslijediplomske
studije i organizaciju znanstvenih skupova Sveučilišta u Zadru (Zadar, M. Pavlinovića
BB) ili šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Sluţba za poslijediplomske studije i
organizaciju znanstvenih skupova, Mihovila Pavlinovića bb, HR-23000 Zadar.
Pravo upisa imaju pristupnici:
- koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području humanističkih znanosti, s
minimalno 300 ECTS bodova; ili
- koji su završili poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog
stupnja magistra znanosti u području humanističkih znanosti.
Iznimno se na studij mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni dodiplomski studij
u području humanističkih znanosti.
Kandidati koji se upišu na studij ne plaćaju školarinu, ali snose ostale troškove studija.
Prijavi na natječaj prilaţu se sljedeći dokumenti:
1. Izjava mentora da je spreman bez materijalne naknade (pro bono) sudjelovati u
izvedbi programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke znanosti
Sveučilišta u Zadru, u skladu s predočenim prijedlogom programa, i to u svojstvu
mentora, komentora i člana tijela koja rukovode studijem.
2. Suglasnost ustanove u kojoj je mentor zaposlen za njegovo sudjelovanje u izvedbi
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke znanosti
Sveučilišta u Zadru (osim za mentore koji su zaposlenici Sveučilišta u Zadru).
3. Mentorova suglasnost i obrazloţenje o razlozima prihvaćanja kandidata.

4. Ovjereni preslik diploma preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili sveučilišnog
dodiplomskog studija.
5. Ovjereni preslik dopunske isprave o studiju (za pristupnike koji su završili
preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij) ili ovjereni prijepis ocjena (za pristupnike koji su završili
sveučilišni dodiplomski studij).
6. Ovjereni preslik diplome o stjecanju akademskog stupnja magistra znanosti (za
pristupnike koji su stekli taj stupanj).
7. Diplomski rad ili magistarski rad.
8. Motivacijsko pismo (do 2 kartice teksta). Iz pisma treba biti razvidno zašto se
kandidat opredijelio za odreĎeno polje i granu i što ga motivira da upiše doktorski
studij humanističkih znanosti.
9. Rodni list (bez obzira na dan izdavanja).
10. Domovnica ili drugi dokaz o drţavljanstvu Republike Hrvatske, a za strane
drţavljane putovnica (izvornik ili ovjereni preslik ili neovjereni preslik uz
predočenje izvornika).
11. Ţivotopis.
12. Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova.
13. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (dokaz o poznavanju drugog
svjetskog jezika kandidat prilaţe prilikom upisa u III. semestar).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Natječaj je otvoren do 29. listopada 2010. za pristupnike koji namjeravaju otpočeti sa
studijem u zimskom semestru akad. god. 2010./2011., a do 28. veljače 2011. za
pristupnike koji namjeravaju otpočeti sa studijem u ljetnom semestru akad. god.
2010./2011.
BILJEŠKE:
Natječaj je objavljen:
6. rujna 2010. na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru,
6. rujna 2010. na mreţnim stranicama Sveučilišta u Zadru.
Natječaj je 6. rujna 2010. poslan Zadarskom listu i Narodnim novinama.
Datum objave u Zadarskom listu i Narodnim novinama unijet će se naknadno (nakon
objave natječaja).
Za informacije o uvjetima upisa na studij i tijeku studija potencijalni pristupnici i mentori
mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte nvuletic@unizd.hr
Program doktorskog studija, obrazac za prijavu i obrazac za mentorovu suglasnost
dostupni su na mreţnoj stranici:
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/humdoktorski

Zadar, 6. rujna 2010.

