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Poslijediplomskim doktorskim studijem Humanističke znanosti stječe se akademski
stupanj doktora /doktorice znanosti (kratica dr. sc.) iz znanstvenih polja:
▶ Etnologija i antropologija
▶ Filologija
▶ Filozofija
▶ Interdisciplinarne humanističke znanosti
▶ Povijest umjetnosti
▶ Znanost o umjetnosti

I. UVOD
Program poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti izvodi se prema programu koji je Senat Sveučilišta u Zadru prihvatio na 7. sjednici u akad. god.
2009./2010. (održana 29. travnja 2010.) i redu predavanja koji se objavljuje za aktualnu
generaciju upisanih studenata na mrežnim stranicama studija Humanističke znanosti1
i Ureda za poslijediplomske studije2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
izvršilo je upis studijskog programa u Upisnik studijskih programa 17. svibnja 2011.
Nositelj studija je Sveučilište u Zadru. Izvode ga sljedeći odjeli iz područja humanisti
čkih znanosti: Odjel za anglistiku, Odjel za etnologiju i antropologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za francuske i iberoromanske studije, Odjel za germanistiku, Odjel za klasičnu
filologiju, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odjel za lingvistiku, Odjel za povijest umje
tnosti, Odjel za talijanistiku.
Studij se izvodi na hrvatskom jeziku te, sukladno planu i programu pojedinoga dokto
randa na engleskom, njemačkom, ruskom, francuskom, španjolskom, talijanskom i
latinskom jeziku.
U ovaj studijski program svaki mentor ulaže svoj pro bono rad s doktorandom, a Sveučilište u Zadru, kao i druge institucije s kojima je u tom smislu postignut sporazum,
ulažu pro bono svoj prostor i opremu neophodnu za provođenje studijskog programa.
Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
1
2

http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/humdoktorski&
http://www.unizd.hr/Obrazovanje/Studiji/Poslijediplomski/tabid/79/language/hr-HR/Default.aspx
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Po jedinstvenoj cijeni, utvrđenoj aktima Sveučilišta, doktorandima se naplaćuje postupak prijave, ocjene i obrane teme (sinopsisa) i doktorskog rada. Mentorska nastava
i konzultacije s mentorom odvijaju se na matičnoj instituciji mentora, a doktorski
praktikum (vidi Program studija) izvodi se na Sveučilištu u Zadru. Putne i sve druge
troškove koji iz toga eventualno proizlaze snosi doktorand. Troškove terenskih, arhivskih i drugih istraživanja snosi doktorand.
Temeljna pretpostavka za upis na studij je da znanstvenik, koji zadovoljava uvjete
da može biti imenovan mentorom, prihvati pristupnikovu temu istraživanja te izrazi
spremnost da će u svojstvu mentora voditi pristupnika kroz doktorski studij, zaključno
s obranom doktorskog rada. Svi oblici nastave, osim modula „Doktorski praktikum“
(vidi Elaborat o studijskom programu), slijede načelo individualnoga mentorskog rada
s doktorandom.
Popis obveznih modula (vidi Elaborat o studijskom programu) tek je okvir za definiranje individualnoga studijskog programa unutar primijenjenog područja istraživanja. Sadržaj svakog modula i drugih aktivnosti te način odrađivanja studijskih obveza
utvrđuje mentor s doktorandom u „Individualnom izvedbenom planu“ (IIP) za svaki
pojedini semestar studija. Individualni izvedbeni plan obvezno podliježe odobrenju
Vijeća mentora.
Program se u potpunosti realizira na najvišoj, osmoj razini Hrvatskoga kvalifikacijskog
okvira (HKO) i Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO), što znači da su sve tri godine
studija usmjerene prvenstveno na znanstveno-istraživački rad doktoranda.
Svaki djelatnik Sveučilišta u Zadru, izabran u znanstveno-nastavno zvanje iz područja
humanističkih znanosti, kao i zaposlenik drugoga hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili znanstvenog instituta koji udovoljava tom kriteriju ili ima izbor u odgovarajuće
znanstveno zvanje, može postati mentorom na ovom studiju. O tome odluku donosi
Vijeće mentora. Umirovljeni znanstvenici također mogu sudjelovati u radu studija, no
ne mogu biti imenovani mentorom.
Vodič poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti izrađen je s
ciljem upoznavanja pristupnika sa studijskim aktivnostima, s odgovornostima i
pravima nastavnika i doktoranada te procedurama tijekom realizacije doktorskog
studija. U Vodiču se poziva na zakonske odredbe i pravilnike o doktorskim studijima donesene na razini Sveučilišta u Zadru te se upućuje na posebna pravila,
procedure i prateće obrasce na mrežnim stranicama Ureda za poslijediplomske
studije Sveučilišta u Zadru3. U ovom se Vodiču donose specifičnosti koje se odnose
na studij Humanističke znanosti.

3
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II. CILJEVI PROGRAMA I NAČELA DOKTORSKOG STUDIJA
CILJEVI PROGRAMA STUDIJA
U okviru nacionalnih prioriteta i odrednica dokumenata o politici razvoja znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske, ovim studijem nastojimo pridonijeti: 1) kvaliteti
znanstveno-istraživačkog rada u području humanističkih znanosti; 2) kvaliteti
obrazovnih procesa na akademskoj razini i povećanju godišnje stope obrazovanih
stručnjaka za posredovanje informacija i znanja u kulturi, obrazovanju i znanosti;
3) unaprjeđenju obrazovnog procesa u području humanističkih znanosti.
RAZLOZI ZA POKRETANJE STUDIJA
Sveučilište u Zadru je do 2005. godine imalo dobro razvijenu, iako ne i dostatnu mrežu
poslijediplomskih studija u polju humanističkih znanosti. Prelaskom na tzv. „bolonjski“
sustav studiranja, Senat Sveučilišta u Zadru odlučio je potaknuti pokretanje novih, reformiranih studijskih programa, koji su upotpunili ponudu humanističkih poslijediplomskih
studija te odgovorili na potrebu nastavka stručnog i akademskog obrazovanja, kao i
razvoja znanstvene komponente djelatnosti Sveučilišta.
Osnivanje jakoga poslijediplomskog središta za humanističke studije u Dalmaciji
bez sumnje pridonosi policentričnom razvoju znanosti u Republici Hrvatskoj. Pri
mjena načela mentorskog studija podrazumijeva razvijanje i jačanje istraživačke
djelatnosti u onim znanstvenim poljima i granama u kojima se Sveučilište u Zadru već
istaknulo kroz rad svojih znanstvenika. Ovime se ističu prepoznatljivost, specifičnosti
i komparativne prednosti, kako je navedeno u znanstvenoj strategiji Sveučilišta u
Zadru. Otvorenost programa srodnim istraživanjima odgovor je na rastuću potrebu
integracije humanističkih studija te na uključivanje hrvatskih sveučilišta u zajednički
europski prostor znanosti i visokog školstva. Struktura ovoga studijskog programa
utemeljena je prije svega na iskustvu što ga nastavnici i znanstvenici Sveučilišta u
Zadru kontinuirano stječu u provođenju znanstvenih istraživanja, napose kroz pro
vođenje znanstvenih projekata na kojima djeluju kao voditelji ili suradnici. Trajna
okrenutost vlastitom usavršavanju, kao i primjena suvremenih spoznaja i metodoloških
postupaka u humanističkim znanostima, jamac su da će znanstvenici formirani na
ovom doktorskom studiju aktivno pridonositi razvitku društva temeljenog na znanju.
ISHODI UČENJA
Ishodi učenja kao postignuća koja doktorandi stječu završetkom studija, u skladu su
sa ciljevima studijskog programa.
Završetak doktorskog studija Humanističke znanosti omogućuje zapošljavanje, prema
propisanim uvjetima, prvenstveno u ustanovama sustava znanosti i visokog obrazovanja
7
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te ustanovama kulture u Republici Hrvatskoj, ali i inozemnim znanstveno-obrazovnim,
znanstvenim i kulturnim institucijama. Stečena znanja, specifična i opća, vještine analitičkog razmišljanja i zaključivanja te jasnog i konciznog izlaganja, omogućuju pristupniku da se upusti i u druga područja istraživanja relevantna za visokostručne poslove
kakve trebaju državna tijela ili gospodarski subjekti, ukratko u svim onim institucijama
te javnim i privatnim ustanovama gdje se ukaže potreba za stručnjakom tog profila.
Ishodi učenja prilagođeni su upravo ovakvim ciljevima studijskog programa.
Po završetku doktorskog studija Humanističke znanosti doktorandi će biti sposobni:
▶ postizati i interpretirati nova znanja kroz originalno istraživanje i
publiciranje rezultata vlastitih istraživanja,
▶ sustavno razumijevati bît znanstvenog područja u kojem doktorand djeluje,
▶ sustavno razumijevati bît primijenjenoga znanstvenog područja istraživanja
u kojem doktorand djeluje,
▶ primijeniti znanja za izradu koncepata te izradu i implementaciju projekata
koji će generirati nova znanja, primjene i razumijevanje,
▶ originalno pridonositi korpusu znanja što se verificira kroz publiciranje u
nacionalno i međunarodno priznatim publikacijama,
▶ kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati nove i kompleksne ideje,
▶ stvarati sudove o kompleksnim temama u okvirima relevantne društvene,
znanstvene i etičke odgovornosti,
▶ prezentirati zaključke i rezultate originalnog istraživanja stručnoj i općoj
javnosti na jasan i efikasan način,
▶ razviti kvalitete i generičke vještine za zapošljavanje i samozapošljavanje,
▶ razviti kvalitete i generičke vještine za kontinuirano napredovanje u teorijskom
i/ili primijenjenom istraživanju i razvoju novih tehnika, ideja i pristupa.

8
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NAČELA STUDIJA
Studij se temelji na općim i specifičnim načelima.
Opća načela su:
▶ otvorenost prema suvremenim dostignućima u području
humanističkih znanosti te srodnih polja znanosti
▶ poštivanje ljudskih prava
▶ poštivanje profesionalne i istraživačke etike
▶ poticanje kvalitete istraživanja i znanstvenog pristupa.
Specifična načela su usklađena sa sveučilišnim strateškim dokumentima, a ogledaju
se u promicanju ideje jedinstvenog i suvremenog sveučilišta sa ciljem:
▶ pokretanja suradnih znanstveno-istraživačkih projekata
▶ osiguravanja uvjeta za sustavnu izobrazbu znanstvenog kadra
▶ stvaranja uvjeta koji omogućuju da Sveučilište u Zadru nastavi i dalje
razvija svoju ulogu regionalnog središta za humanistička i srodna
interdisciplinarna istraživanja.
Otvorenost studija prema pokretljivosti doktoranada očituje se u njihovu poticanju na
biranje izbornih predmeta sa studija suradničkih ustanova, u programima korisnima
za njihov istraživački rad.

III. USTROJSTVO DOKTORSKOG STUDIJA
Doktorskim studijem upravlja Vijeće mentora. Vijeće mentora doktorskog studija
Humanističke znanosti čine svi aktivni mentori i komentori (mentori i komentori koji
imaju doktoranda upisanog na studij) te predstavnik doktoranada.
Vijeće mentora predlaže Senatu članove, voditelja i zamjenika voditelja studija.
Vijeće mentora koordinira rad studija u odnosu na nastavne i znanstvene aktivnosti nastavnika, mentora (i komentora) i doktoranda te provodi odgovarajuće procedure. Vijeće
mentora usko surađuje s Uredom za poslijediplomske studije Sveučilišta koji obavlja sve
administrativne i organizacijske poslove vezane za izvođenje studija.
Dokument Prikaz procedura poslijediplomskih doktorskih studija opisuje predmete i
procedure izvođenja programa i postupaka vezanih uz doktorske studije na Sveučilištu
u Zadru i dostupan je na mrežnim stranicama Ureda za poslijediplomske studije.

9
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IV. PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA
OPIS PROGRAMA STUDIJA
Poslijediplomski sveučilišni studij traje šest semestara, odnosno tri godine. Obveze se
velikim dijelom oblikuju prema području doktorskog istraživanja koje je doktorand odabrao, a s vremenom i prema specifičnoj temi njegova doktorskog rada. Nastava može
započeti u zimskom ili ljetnom semestru, ovisno o terminu raspisivanja natječaja koji
može biti u zimskom ili ljetnom semestru.
Osnovna organizacija studija sastoji se u podjeli na obvezne module i izborne predmete
u odnosu 2 : 1 na prve dvije godine studija. Treća godina posvećena je isključivo istraživanju te izradi i obrani doktorskog rada. Navedeno odstupanje od preporučenih 50 % :
50 % u odnosu između obveznih i izbornih predmeta u osnovi je formalne naravi jer je
u sustavu individualnog, mentorskog studija najveći dio sadržaja obveznih predmeta
odabran prema specifičnim potrebama svakog doktoranda, tj. već predstavlja jedan
vid izborne nastave.
Kategorija nadređena modulima i predmetima je Primijenjeno područje istraživanja
koje sadržajem odgovara kompetencijama mentora i znanstvenim interesima dokto
ranada koji sudjeluju u izvedbi ovoga studijskog programa. Individualni studijski
program za svakoga pojedinog studenta odvija se unutar primijenjenog područja
istraživanja, a u provedbenom se smislu ustrojava kroz jedinstveni sustav modula,
primjenjiv na sva primijenjena područja.
TRAJANJE STUDIJA
Studij traje tri godine, odnosno šest semestara.
TRAJANJE PROGRAMA STUDIJA
Trajanje programa studija osigurava maksimalno vrijeme studiranja ovog studija svakom doktorandu, što se pri upisu regulira ugovorom s doktorandom. To znači da od
upisa do završetka studija izvoditelj doktorskog studija osigurava njegovo trajanje najmanje dvije godine nakon predviđenog završetka studija. Studij se upisuje kao redovni
(doktorandi u akademskim ustanovama i znanstvenim institutima) ili kao izvanredni
(svi drugi doktorandi, zaposleni i nezaposleni).
Ukoliko doktorand ne završi studij u razdoblju od šest (redovni), odnosno osam godina
(izvanredni studenti), gubi status doktoranda. Nastavak ili završavanje doktorskog studija rješava se u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zadru.
10
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▶ Ukupno studijski program ima 180 ECTS bodova, od toga 30 % nastave i
70 % istraživanja.
▶ Izravna nastava kroz tri godine studija kroz obvezne kolegije u
zajedničkom programskom modulu, obvezne kolegije smjera te izborne
kolegije koji postaju obvezni nakon izbora, iznosi 30 % bodova, odnosno
ukupno 60 ECTS-a.
▶ Istraživački samostalni rad kroz doktorske seminare, temu istraživanja,
istraživačke projekte, samostalan istraživački znanstveni rad, ostale
aktivnosti prema izboru doktoranda i izradu doktorskog rada iznosi
70 % bodova, odnosno ukupno 120 ECTS-a.

V. UVJETI I KRITERIJI UPISA
UVJETI UPISA NA STUDIJ
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-a i s prosjekom ocjena 3,50 ili višim
(ponderirani prosjek),
▶ koji su završili sveučilišni dodiplomski studij u području humanističkih
znanosti s prosjekom ocjena 3,50 ili višim (aritmetički prosjek),
▶ koji su završili poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog
stupnja magistra znanosti u području humanističkih znanosti,
▶ koji dobro poznaju dva svjetska jezika (dobro poznavanje jednog stranog
jezika dokazuje se pri podnošenju prijave, a poznavanje drugog stranog
jezika dokazuje se tijekom poslijediplomskog studija).
Iznimno pravo upisa imaju:
▶ pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,50 (na preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju ponderirani prosjek ili na sveučilišnom
dodiplomskom studiju aritmetički prosjek), uz preporuke dvoje sve
učilišnih nastavnika te objavljenim radovima koji dokazuju izvrsnost,
11
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▶ pristupnici koji nisu završili diplomski ili dodiplomski studij humanističkog
smjera, ali koji temom istraživanja i dosadašnjim radom dokazuju
adekvatnu pripremljenost za istraživanje humanističkih tema (isto se
dokazuje s minimalno dva rada na području humanističkih istraživanja).
Dodatni kriteriji i uvjeti za upis poslijediplomskog studija utvrđuju se aktima nositelja
studija.
KRITERIJI I POSTUPCI ODABIRA DOKTORANDA
Temeljni kriterij za odabir pristupnika su stečena znanja i vještine tijekom diplomskog studija, izvrsno poznavanje jednog stranog jezika, suglasnost mentora (i ako je
potrebno komentora) o prihvaćanju pristupnika te okvirna tema disertacije (obrazac
dostupan uz tekst natječaja).
Prijavi na natječaj prilažu se sljedeći dokumenti:
▶ ispunjen Prijavni obrazac (obrazac dostupan uz tekst natječaja na
mrežnoj stranici Sveučilišta i studija),
▶ ispunjen obrazac za prijavu okvirne teme disertacije (obrazac dostupan
uz tekst natječaja na mrežnoj stranici Sveučilišta i studija),
▶ izjava mentora/komentora da je spreman bez materijalne naknade (pro
bono) sudjelovati u izvedbi programa poslijediplomskoga 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 (obrazac dostupan na stranicama studija),
▶ suglasnost ustanove u kojoj je mentor/komentor zaposlen za njegovo
sudjelovanje u izvedbi programa poslijediplomskoga sveučilišnog studija
Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru (osim za mentore/komentore
koji su zaposlenici Sveučilišta u Zadru),
▶ mentorova/komentorova suglasnost i obrazloženje o razlozima
prihvaćanja pristupnika,
▶ ovjereni preslik diplomâ preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog
studija ili integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog
studija ili sveučilišnoga dodiplomskog studija,
▶ 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),
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▶ dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (za one pristupnike koji na
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili sveučilišnom
dodiplomskom studiju imaju prosjek ocjena manji od 3,50),
▶ ovjereni preslik diplome o stjecanju akademskog stupnja magistra
znanosti (za pristupnike koji su stekli taj stupanj),
▶ diplomski rad ili magistarski rad (po mogućnosti u elektroničkom obliku),
▶ rješenje nadležne institucije o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije ili ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visoko
školske kvalifikacije (samo za diplomu stečenu na sveučilištu izvan
Republike Hrvatske),
▶ rodni list,
▶ domovnica ili drugi dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, a za
strane državljane putovnica (izvornik ili ovjereni preslik ili neovjereni
preslik uz predočenje izvornika),
▶ životopis,
▶ popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova,
▶ dokaz o poznavanju jednoga svjetskog jezika (dokaz o poznavanju
drugoga svjetskog jezika pristupnik prilaže prilikom upisa u III. semestar),
▶ radovi iz područja humanističkih istraživanja – po mogućnosti u
elektroničkom obliku u pdf formatu (za pristupnike koji nisu završili
diplomski ili dodiplomski studij humanističkog smjera, ali koji temom
istraživanja i dosadašnjim radom dokazuju adekvatnu pripremljenost za
istraživanje humanističkih tema),
▶ ako mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru, pristupnik mora
osigurati komentora sa Sveučilišta u Zadru (dokumenti potrebni za
komentora jednaki su onima potrebnim za mentora).
Prijavni obrazac s popisom potrebne prijavne dokumentacije dostupan je uz tekst
Natječaja na mrežnoj stranici Sveučilišta i Studija4.
Nepravovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Prijave za upis
predaju se na Protokol.
Pristupnici koji se upišu na studij ne plaćaju školarinu, ali snose ostale troškove studija.

4

http://www.unizd.hr/UpisinaSveu%C4%8Dili%C5%A1te/Poslijediplomski/tabid/3036/language/hr-HR/
Default.aspx
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VI. NASTAVNI PROCES
STUKTURA I ORGANIZACIJA STUDIJA
Upisom na studij svaki je doktorand odabrao mentora. Vijeće mentora, prema potrebi
i preporuci mentora, može imenovati komentora. Imenovanje komentora obvezno je
u slučaju da mentor prebiva u inozemstvu ili nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru. Prije
početka semestra mentor za svakog doktoranda sastavlja Individualni izvedbeni plan
(IIP) u kojemu navodi obvezne module i izborne predmete te sve aktivnosti doktoranda
vezane uz doktorski studij. Bodovanje pojedinih aktivnosti (objavljivanje radova,
sudjelovanje na znanstvenim ili stručnim skupovima u zemlji ili inozemstvu, pohađanje
tečajeva, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima itd.) regulirano je
odlukama Vijeća mentora. Tijekom prve dvije godine (I. – IV. semestar) doktorand u
okviru obveznih modula stječe neophodna znanja i vještine za samostalno bavljenje
znanstveno-istraživačkim radom. No, već tijekom prve dvije godine studija omjer
znanstveno-nastavne komponente i znanstveno-istraživačke komponente iznosi
1 : 5, što je u skladu s preporukama AZVO-a, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje,
kao i naputcima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, po kojima bi novi doktorski studiji
trebali biti prvenstveno istraživačkog usmjerenja. U prva četiri semestara studija obvezni
moduli obuhvaćaju po 20 ECTS-a semestralno, a izborni po 10 ECTS-a. U V. semestru
bodovi se stječu samo za izradu kvalifikacijskog rada i istraživanje. U VI. semestru
bodovi se stječu samo za izradu i obranu disertacije (30 ECTS-a). Izborni predmeti/
aktivnosti boduju se sukladno procjeni i odluci Vijeća mentora. Osim u modulu
Doktorski praktikum, gdje je veličina grupe ograničena u pravilu na 10 doktoranada, u
svim ostalim modulima može istovremeno sudjelovati troje doktoranada.
Struktura poslijediplomskoga sveučilišnog studija Humanističke znanosti prema godinama studija i studijskom programu te pripadajućim ECTS bodovima:
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I. GODINA STUDIJA
1. semestar
Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Izborni
predmeti/
aktivnosti

Ukupno
ECTS
bodovi

Metodologija
znanstvenog
istraživanja I

Projekt
istraživanja

Doktorski
seminar I

Samostalno
istraživanje I

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

30

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Izborni
predmeti/
aktivnosti

Ukupno
ECTS
bodovi

Metodologija
znanstvenog
istraživanja II

Doktorski
praktikum I

Doktorski
seminar II

Samostalno
istraživanje II

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

30

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Izborni
predmeti/
aktivnosti

Ukupno
ECTS
bodovi

Tema
istraživanja I

Doktorski
praktikum II

Doktorski
seminar III

Samostalno
istraživanje III

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

30

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Obvezni
zajednički
kolegij studija

Izborni
predmeti/
aktivnosti

Ukupno
ECTS
bodovi

Tema
istraživanja II

Doktorski
praktikum III

Doktorski
seminar IV

Samostalno
istraživanje IV

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

30

2. semestar

II. GODINA STUDIJA
3. semestar

4. semestar
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III. GODINA STUDIJA
5. semestar
Obvezni zajednički
kolegij studija

Obvezni zajednički
kolegij studija

Naslov kvalifikacijskog
rada

Samostalno
istraživanje V

15 ECTS

5 ECTS

Izborni predmeti/
aktivnosti

Ukupno ECTS
bodovi

10 ECTS

30

6. semestar
Obvezni zajednički
kolegij studija

Ukupno ECTS
bodovi

Izrada i obrana
disertacije
30 ECTS

30

Sadržaj svakog modula daje se detaljno u Individualnom izvedbenom planu za svakog
doktoranda. Individualni izvedbeni plan izrađuju mentor i doktorand, a potvrđuje ga
Vijeće mentora. Svaku eventualnu promjenu u IIP-u mora odobriti Vijeće mentora.

SUSTAV SAVJETOVANJA I VOĐENJA KROZ STUDIJ
U skladu s odredbama Pravilnika o poslijediplomskim studijima, doktorand treba
odabrati mentora čija znanstvena djelatnost jamči da će moći pratiti doktoranda pri
njegovu istraživačkom radu. Obveze su mentora da upućuje doktoranda u izvore potrebne za njegov rad, da održava konzultacije s doktorandom i pomaže mu pri rješavanju mogućih problema. Ako je doktorandu imenovan komentor, on ima jednaku ulogu
kao i mentor u vođenju doktoranda kroz proces studija i izrade doktorskog rada.
Doktorande se potiče da u skladu sa svojim znanstveno-istraživačkim interesima
predlažu svojim mentorima (i komentorima) sudjelovanje na znanstvenim konfe
rencijama i/ili doktorskim školama izvan ponude ovoga programa. Aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima u vidu izlaganja, sudjelovanja u radionicama, prikaza
teme (sinopsisa) doktorskog rada u okviru organiziranih doktorskih foruma itd., posebno se kategorizira i vrednuje ECTS-ima za izvannastavne izborne znanstvene aktivnosti prema Programu doktorskog studija.
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VII. PRAVO UPISA DOKTORANDA NA VIŠU GODINU STUDIJA I NAČIN
ZAVRŠETKA STUDIJA
UVJETI ZA UPIS U PRVI SEMESTAR I U IDUĆE SEMESTRE
Uvjeti za upis u prvi semestar poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke
znanosti pobliže su određeni Pravilnikom o poslijediplomskim studijima i natječajem
za upis na studij. U svakom semestru stječe se 30 ECTS-a, što tijekom tri godine čini
180 ECTS-a koliko je potrebno za predaju doktorskog rada na ocjenu i obranu.
Prije početka svakog semestra mentor i doktorand izrađuju i potpisuju Individualni
izvedbeni plan, (IIP) a verificira ga Vijeće mentora. Ispunjenje planova navedenih
u izvedbenim planovima ovjerava Vijeće mentora na osnovi semestralnih izviješća
mentora. Doktorand sljedeći semestar upisuje tek po verifikaciji Individualnoga
izvedbenog plana na Vijeću mentora.
Temeljni je uvjet upisa u višu godinu studija stečenih najmanje 60 ECTS-a na
prethodnoj godini studija, u skladu s predviđenim aktivnostima u Individualnom
izvedbenom planu (prema Odluci Vijeća mentora usvojenoj na 6. redovitoj sjednici u
akad. god. 2015./2016. od 14. ožujka 2016., omogućava se uvjetni upis uz prebacivanje
jednog kolegija bez obzira na broj bodova).

KRITERIJI I UVJETI PRIJENOSA ECTS-a
Izborne predmete doktorandi biraju slijedom vlastitog znanstvenog interesa i odabranog područja svojeg istraživanja, a u dogovoru s mentorom (i komentorom). Izborni
predmeti navode se i obrazlažu u individualnom izvedbenom planu, a potvrđuju na
Vijeću mentora.
Izborni predmeti, odnosno aktivnosti, obuhvaćaju vlastiti znanstveno-istraživački
angažman doktoranda, individualno specijalističko usavršavanje kod eminentnih stru
čnjaka iz teme doktorandovog istraživanja (tzv. specijalistički seminar) i pohađanje
predmeta iz ponude svih poslijediplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru
i na suradničkim sveučilištima.
Svaka promjena izbornih kolegija mora se dati Vijeću mentora na uvid i za nju dobiti
odobrenje Vijeća mentora.
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UVJETI ZA PREDAJU DOKTORSKOG RADA I NAČIN ZAVRŠETKA STUDIJA
Doktorski rad mora biti samostalan i izvoran znanstveni rad doktoranda kojim se
dokazuje samostalno znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i
koji sadrži znanstveni doprinos u odgovarajućem znanstvenom ili umjetničkom području, odnosno pripadnom znanstvenom polju. Doktorski rad je javni znanstveni
rad i podložan je javnoj znanstvenoj procjeni. Oblik doktorskog rada na studiju
Humanističke znanosti jest znanstveno djelo – monografija.
Doktorski rad piše se na hrvatskom jeziku, a može uz suglasnost Vijeća mentora biti i
na nekom od svjetskih jezika.
Naslov, sažetak i ključne riječi doktorskog rada moraju biti napisani na hrvatskom i
engleskom jeziku (ili izuzetno na nekom od svjetskih jezika ako je jezik rada drugačiji
od engleskog, a kako je navedeno u prethodnom stavku). Doktorski rad predaje se
u elektroničkom obliku i kao uvezani doktorski rad. Oblik i sadržaj doktorskog rada
propisani su, a sve informacije o izgledu i opremi dostupne su na mrežnim stranicama
Ureda za poslijediplomske studije.
Obrana teme doktorskog rada na ovom se studiju prijavljuje tijekom IV. semestra. Doktorand, uz suglasnost mentora (i komentora), predaje temu doktorskog rada u pisanom
obliku (sinopsis). Sadržaj prijave teme i postupak prihvaćanja teme doktorskog rada
propisani su Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zadru. Doktorand
predaje dovršeni doktorski rad uz pisanu suglasnost mentora (i komentora). Na prijedlog
Vijeća mentora imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Način izbora
povjerenstva i postupak pisanja ocjene doktorskog rada propisani su Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zadru. Obrana doktorskog rada provodi se nakon što
Stručno vijeće za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti i Senat Sveučilišta u Zadru usvoje pozitivna izvješća Stručnog povjerenstva, a najkasnije u roku od tri mjeseca od prihvaćanja izvješća. Obrana doktorskog
rada javna je i održava se, u pravilu, pred povjerenstvom koje je ocijenilo doktorski rad.
Osam dana prije obrane na mrežnoj stranici Sveučilišta bit će objavljen sažetak doktorskog rada. O obrani doktorskog rada sastavlja se zapisnik. Ostale odredbe o postupku
obrane doktorskog rada propisane su Pravilnikom.
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Za predaju doktorskog rada za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti,
doktorand mora:
▶ uspješno javno obraniti sinopsis doktorskog rada
▶ ostvariti najmanje 180 ECTS-a
▶ dobiti suglasnost mentora (i komentora) za predaju doktorskog rada
koja sadrži potvrdu o provjeri izvornosti rada.
Postupak ocjene doktorskog rada, uvjeti i način obrane rada provode se u skladu s pravilima i procedurama koje vrijede za sve doktorske programe na Sveučilištu u Zadru.

VIII. ZNANSTVENI PROJEKTI I ISTRAŽIVAČKE TEME ODJELA
NOSITELJA STUDIJA
ZNANSTVENI PROJEKTI
Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti izravno je vezan uz znanstvene aktivnosti djelatnika odjela koji su izvođači ovoga programa. Studij je vezan i uz
znanstvene aktivnosti vanjskih suradnika na studiju koji sudjeluju u nastavi i mentori
su ili komentori doktorandima.

AKTUALNE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE TEME NASTAVNIKA
Istraživačke teme mentora i komentora ovog poslijediplomskog doktorskog studija
usklađene su sa Strateškim programom znanstvenih istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti te umjetničkom području: 2015.–2019. Sveučilišta u Zadru.

IX. PRAĆENJE KVALITETE DOKTORSKOG STUDIJA
Postupke osiguravanja kvalitete provode jedinice za unutarnji sustav osiguravanja
kvalitete (Ured za osiguravanje kvalitete, Povjerenstvo za unaprjeđivanje kvalitete,
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, Povjerenstvo za
kvalitetu sastavnice Sveučilišta) u skladu s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru..
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