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I. UVOD
RAZLOZI ZA POKRETANJE POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA
“JADRAN – POVEZNICA MEĐU KONTINENTIMA”
Prostor Jadrana još od prapovijesti funkcionira kao poveznica među trima kontinentima
– Europom, Azijom i Afrikom. Štoviše, znameniti francuski geograf i povjesničar F.
Braudel naziva ga sudbinom cijelog Sredozemlja. Putem Jadrana stoljećima se odvija
komunikacija između kontinenata staroga svijeta koja je utjecala na oblikovanje
specifičnog društveno-gospodarskog sustava te u svijetu jedinstvenog krajolika.
Postojeće prostorne strukture te organizacija jadranskog prostora odraz su kompleksnog
historijsko-geografskog razvitka pri čemu su se postupno diferencirali zasebni politički,
ekonomski i kulturni areali unutar granica današnjih suverenih jadranskih država:
Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke.
Jadransko more i pripadajući otočni i obalni prostor istodobno čine područje višestrukih dodira (gospodarskih, političkih, kulturnih, religijskih, znanstvenih i dr.) i
konflikata (vojno-političkih, ekonomskih i dr.). Preko jadranske obale i otoka, putem
Jadranskog mora, odvijala se komunikacija s ostalim sredozemnim regijama, koja
je omogućivala razmjenu ideja, roba i tehnologija. O tome jasno svjedoči bogata
kulturna baština (graditeljsko nasljeđe, likovna umjetnost, kulturni krajolik, jezična
baština, tradicijske vještine, običaji i dr.) kao reprezentant milenijskog povijesnogeografskog razvitka unutar sredozemnog kulturnog areala. Pri tome pomorstvo kao
stožerni zbir djelatnosti (brodarstvo, pomorska trgovina, brodogradnja, ribarstvo i dr.)
ima ključnu ulogu, ponajprije putem vrjednovanja mora kao medija komunikacije i kao
izvora prirodnih bogatstava. More i primorski prostor ne čine samo geografski scenarij
povijesnim i suvremenim društveno-gospodarskim mijenama nego i važan element
kompleksne geografske transformacije jadranske obale i otoka. U jadranskim regijama
značenje mora nadilazi uski ekonomski aspekt. Unatoč činjenici što je na većem dijelu
Jadrana gospodarski razvoj bio spontan i nekoordiniran, postignuti su značajni uspjesi
u različitim aspektima pomorstva (brodarstvo, brodogradnja, ribarstvo, marikultura,
proizvodnja soli, nautički turizam i dr.) i drugim sferama gospodarskih djelatnosti,
tehnologije, znanosti i kulture koji vrjednuju more kao izvor života, medij komunikacije, objekt istraživanja i motiv vrhunskih nadahnuća.
Suvremeni proces litoralizacije pridonosi integraciji geografskog profila more – otoci
– obala – zaobalje. Taj proces okupljanja ekonomskih aktivnosti i stanovništva praćen intenzivnom urbanizacijom nerijetko prati kriza preopterećenosti i onečišćenosti
obale i pripadajućeg akvatorija pa smisleno planiranje uređenja primorskih prostora,
odnosno integralno upravljanje obalom ima ključno značenje u permanentnom nastojanju usklađivanja potreba uravnoteženog gospodarskog razvitka i očuvanja okoliša.
Duboko povezane, vremenska i prostorna odrednica temeljnih razvojnih procesa na
Jadranu izvrsna su platforma za multidisciplinarna istraživanja u okrilju humanisti
5
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čkih, društvenih i prirodnih znanosti, ponajprije putem povijesti i geografije, ali i
drugih srodnih znanstvenih disciplina. Ako se Jadran postavlja kao ključni prostorni
objekt istraživanja, iz njega proizlaze pojedinačni ciljevi i zadatci različitih povijesnih
i geografskih grana.

DOSADAŠNJA ISKUSTVA NOSITELJA U PROVOĐENJU POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA
Odjel za povijest i Odjel za geografiju sastavnice su Sveučilišta u Zadru od njegova
osnutka 2002. godine. Nastavljaju kontinuitet djelovanja Odsjeka za povijest Filo
zofskog fakulteta u Zadru osnovanog 1956. te Odsjeka za geografiju Filozofskog
fakulteta u Zadru utemeljenog 1994. godine. Na Odjelu za povijest trenutačno radi
dvanaest djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, a na Odjelu za geografiju
šesnaest djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, što čini ukupno dvadeset i
osam djelatnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima. Tomu treba pridodati
dva djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima s Odjela za arheologiju Sveučilišta
u Zadru jer znanstveno valoriziraju, sa svoga stajališta, isti geografski prostor.
Poslijediplomski doktorski studij “Jadran – poveznica među kontinentima” (dalje: DS) je
kontinuitet u odnosu na ranije poslijediplomske studije “Povijest pomorstva hrvatskog
Jadrana” (osnovanog nakon dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 1999.
godine) te “Geografske osnove litoralizacije Hrvatske” (osnovanog nakon dopusnice
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2002. godine) na Sveučilištu u Zadru.

OTVORENOST STUDIJA PREMA POKRETLJIVOSTI STUDENATA
Budući da je DS usklađen s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), otvoren je
prema studentima1 drugih poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Zadru i na drugim
sveučilištima u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Horizontalna i vertikalna pokretljivost
studenata uređuju se prema općim načelima međuinstitucionalne razmjene definirane
različitim programima suradnje unutar Hrvatske i međunarodne suradnje (CEEPUS,
Erasmus, Tempus i dr.).
Studenti ovoga DS-a mogu upisivati izborne predmete i s drugih poslijediplomskih
doktorskih studija Sveučilišta u Zadru i obratno, studenti drugih poslijediplomskih
doktorskih studija Sveučilišta u Zadru mogu upisivati izborne predmete s ovoga DS-a.
Isto tako, studenti ovoga DS-a mogu upisivati i pojedine predmete, semestre ili cijelu

1
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godinu (prvu ili drugu) s drugih srodnih poslijediplomskih doktorskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu i obratno, studenti drugih srodnih poslijediplomskih
doktorskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu mogu upisivati pojedine
predmete s ovoga DS-a. O navedenom posebnu odluku donosi Vijeće ovoga DS-a.

OTVORENOST STUDIJA PREMA POKRETLJIVOSTI NASTAVNIKA
Pojedini nastavnici na DS-u, kao i sastavnice Sveučilišta u Zadru, imaju višestruke
kontakte s istaknutim sveučilišnim nastavnicima iz više europskih zemalja. Mogućnost
konkretnije suradnje na DS-u ovisi o financijskim mogućnostima, kao i načinima operacionalizacije izravnog sudjelovanja uglednih znanstvenika iz inozemstva u sklopu
realizacije DS-a.

KOMPETENCIJE KOJE STUDENT STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
Student koji završi DS steći će kompetencije za samostalni i timski znanstvenoistraživački rad iz područja humanističkih znanosti (polje povijest) te iz interdisciplinarnog
područja znanosti (polje geografija). S time se stječu formalni i, još važnije, funkcionalni
uvjeti za rad u različitim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, ali i u različitim
drugim djelatnostima u kulturi, gospodarstvu, javnoj upravi, privatnom sektoru i dr.

II. OPĆI DIO
NAČELA DS-a
DS se temelji na načelima:

▶
▶
▶
▶

fleksibilnosti
poštivanja ljudskih prava
profesionalne i istraživačke etike
kvaliteti istraživanja i znanstvenom pristupu.

Ova su načela pretpostavke za ostvarenje daljnjih stremljenja studenata i nastavnika
DS-a, a to je umrežavanje s drugim visokim učilištima, znanstveno-istraživačkim
ustanovama, gospodarskim tvrtkama i dr. u zemlji i u inozemstvu radi povezivanja
znanstvenih potencijala unutar europskog prostora znanstvenog istraživanja.
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ELEMENTI IZVAN VODIČA DS-a
Sadašnje i buduće studente DS-a za sve elemente koji nisu specificirani u ovom Vodiču
DS-a upućuje se na Pravilnik o poslijediplomskim doktorskim studijima Sveučilišta u
Zadru (dalje: Pravilnik PDS-a), koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta
u Zadru. Pritom se misli na opće i zajedničke temeljne pojmove koji se podjednako
odnose na sve poslijediplomske doktorske studije na Sveučilištu u Zadru poput
procedura za nastavak prekinutog studija, prijelaz s drugog studija, upravljanje
doktorskim studijem, oduzimanje akademskog stupnja i slično.

III. USTROJSTVO DS-a
NAZIV STUDIJA
DS “Jadran – poveznica među kontinentima” pripada humanističkom području znano
sti (polje povijest) i interdisciplinarnom području znanosti (polje geografija).
NOSITELJ I IZVODITELJ STUDIJA
Nositelj DS-a je Sveučilište u Zadru putem svojih sastavnica, Odjela za povijest i Odjela
za geografiju.
INSTITUCIJSKA STRATEGIJA RAZVOJA DOKTORSKIH PROGRAMA
DS je ustrojen u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta u Zadru te u skladu sa
znanstvenim aktivnostima u sklopu znanstvenoistraživačkih projekata odobrenih od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (do 2014.) te Hrvatske zaklade za znanost
koje vode ili na njima sudjeluju istraživači s Odjela za povijest i Odjela za geografiju
Sveučilišta u Zadru. U izvođenju DS-a sudjeluju, uz znanstvenike i nastavnike sa Sveučilišta u Zadru, i drugi eminentni znanstvenici iz Hrvatske, i to iz povijesti, geografije,
kao i srodnih znanstvenih disciplina. Time se postiže kompleksni multidisciplinarni
pristup znanstvenim temama koje razmatraju Jadran.
INOVATIVNOST POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG PROGRAMA
Ovaj DS prvi je takav studij na području Hrvatske. Temelji se na ranijim poslijediplomskim
studijima “Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana” te “Geografske osnove litoralizacije
Hrvatske”, kao i na bogatom iskustvu dijela nastavnika u izvođenju nastave na brojnim
poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Međutim, prvi se put definira
multidisciplinarni pristup proučavanju Jadrana kao prostora izrazitih povijesno8
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geografskih mijena koje se očituju u različitim sferama društva, gospodarstva, politike,
krajolika i dr. Vrjednovanje bogate prirodne i kulturne baštine Jadrana nezaobilazan je
postupak osmišljavanja uravnoteženog razvitka i međusobne komunikacije i suradnje
jadranskih obalnih regija.
Uzimaju se u obzir i suvremene potrebe hrvatskog društva i gospodarstva nakon
integriranja u NATO te pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. U nastojanju za daljnju
implementaciju strateških odrednica u sklopu Jadransko-jonske inicijative potrebno je
razvijati međunarodnu suradnju, koja nije moguća bez poznavanja povijesnih procesa
i struktura, razumijevanja suvremenih prirodno-geografskih i društveno-geografskih
procesa te same organizacije složenoga jadranskog prostornog sustava. U tom smislu
očekuje se da se za ovaj DS zainteresiraju različite znanstvene ustanove, tijela državne
uprave te regionalne (županijske) i lokalne uprave i samouprave, zavodi za prostorno
planiranje i uređenje, muzejske ustanove, javne ustanove u zaštiti prirode, zavodi za
zaštitu kulturne i povijesne baštine, kartografske i geoinformatičke ustanove i tvrtke,
javne i privatne tvrtke za upravljanje i gospodarenje prostorom i dr.
OBVEZE NOSITELJA I IZVODITELJA
Nositelj DS-a je Sveučilište u Zadru, u stvarnosti njegove ustrojbene jedinice Odjel
za povijest i Odjel za geografiju. Ta dva sveučilišna odjela, sa svojim nastavnicima u
znanstveno-nastavnim zvanjima, izvoditelji su DS-a. Sveučilište u Zadru, kao temeljni
nositelj DS-a, osigurava temeljne pretpostavke (prostor, oprema, knjižnica, administrativno osoblje kroz različite urede), a oba odjela kao sunositelji i izvoditelji preko
svojih sveučilišnih nastavnika vode, organiziraju i realiziraju DS u svim segmentima
od odabira studenata do obrane njihovih doktorskih radova. Promocija i izdavanje
diploma u nadležnosti su temeljnog nositelja, Sveučilišta u Zadru. Druge obveze
temeljnog nositelja, Sveučilišta u Zadru, su:

▶

▶
▶

▶
▶

angažirati administrativno osoblje koje će posredovati sve
administrativne poslove vezane za uspješnu i kvalitetnu
komunikaciju nositelja i izvoditelja studija, nastavnika i studenata,
mentora i studenta te organizacijske poslove
odazvati se na poziv izvoditelja studija radi rješavanja tekućih
problema u realizaciji DS-a
arhivirati izvornu dokumentaciju studenata u Uredu za
poslijediplomske doktorske studije Sveučilišta u Zadru (dalje: Ured
PDS-a) i dostavljati kopije izvoditelju; ostale dokumente arhivirati u
Uredu za osiguravanje kvalitete
voditi matične knjige s upisnom dokumentacijom za svakog
studenta, a sve kopije dostavljati izvoditelju studija
izdavati X-ice studentima
9
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▶

brinuti se o kontinuiranom unaprjeđivanju kvalitete DS-a u skladu
s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru2
kroz anonimno anketiranje studenata, pojedinačnim i skupnim
razgovorima s studentima, odnosno periodičnim evaluacijama

▶

organizirati promociju studenata

▶

popularizirati doktorski studij u nacionalnom i međunarodnom
kontekstu

▶

raditi na dobrobiti Sveučilišta u Zadru kroz ustrajavanje na kvaliteti,
posvećenosti studentu, ustrajavanju na uspješnosti realizacije
DS-a, izbjegavati sukobljavanje i ekscesne situacije, štititi dignitet
visokog učilišta, uprave, nastavnika, mentora i dr.

Druge obveze sunositelja i izvoditelja DS-a, Odjela za povijest i Odjela za geografiju su:

▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

2
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brinuti o sudjelovanju vanjskih suradnika s kojima Sveučilište
u Zadru ima potpisane ugovore o suradnji, odnosno vanjskih
suradnika s kojima Sveučilište u Zadru ima pojedinačni ugovor o
suradnji na DS-u
kontrolirati vremenik aktivnosti DS-a
voditi financijsko izvješće (prihodi, rashodi): cjenik, troškovnik,
obveze plaćanja nastavnika, suradnika, mentora
ugovarati poslove nastavnika, mentora i drugih djelatnika i
suradnika i snositi troškove prema ugovoru
angažirati optimalan broj nastavnika odgovarajućeg znanstvenonastavnog profila i znanstvenog zvanja
pozivati nositelja studija na rješavanje tekućih problema u
realizaciji DS-a
po potrebi osigurati prostor, opremu i druge uvjete za realizaciju
DS-a (predavanja, seminari, sastanci, doktorske konferencije i dr.)
sudjelovati u samovrjednovanju DS-a i izradi samoanalize svake
akademske godine
sudjelovati u radu Vijeća DS-a imenovanjem određenog broja
članova tog Vijeća
supotpisivati dokumentaciju u skladu s pozitivnim propisima RH

http://www.unizd.hr/Portals/0/doc/PRAVILNIK_O_SUSTAVU_OSIGURAVANJA_KVALITETE_SVEUCILISTA_U_
ZADRU.pdf
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▶
▶

tiskati upute i druge materijale namijenjene studentima

▶

raditi na dobrobit oba sveučilišna odjela i Sveučilišta u Zadru
u cjelini (ustrajavanju na kvaliteti, posvećenosti studentu,
ustrajavanju na uspješnosti realizacije studija, izbjegavati
sukobljavanje i ekscesne situacije, štititi dignitet visokog učilišta,
uprave, nastavnika, mentora).

popularizirati doktorski studij u nacionalnom i međunarodnom
kontekstu

Sve promjene glede ustrojstva DS-a donose se sporazumno između uprave Sveučilišta
u Zadru te Odjela za povijest i Odjela za geografiju na temelju prijedloga Vijeća DS-a.

PRAVA NOSITELJA I IZVODITELJA
Nositelj, sunositelji i izvoditelji DS-a imaju pravo:

▶
▶

tijekom studija sugerirati poboljšice i unaprjeđenja realizacije DS-a

▶
▶

sazivati sastanke čelnika ustanova i Vijeća DS-a

predlagati uključivanje suradnika i vanjskih suradnika u nastavni
proces i mentorski rad
slobodno izražavati svoje mišljenje u vrjednovanju svih segmenata DS-a.

IV. PROGRAM DS-a
ELEMENTI PROGRAMA, TRAJANJE PROGRAMA, TRAJANJE STUDIJA
Program DS-a uključuje predavanja, seminare i samostalni znanstvenoistraživački
rad studenata uz mentorstvo. U temelju je zamišljen, barem kada se radi o obveznim
predmetima, kao uravnotežena kombinacija povijesti i geografije, kojom povjesničari
dobivaju nova specifična znanja i spoznaje iz geografije vezane za Jadran i prijadranske
prostore; obratno, geografi isto dobivaju iz povijesti. Sve drugo, od izbornih predmeta
do doktorskog rada, usmjereno je na povijest za studente koji hoće postići doktorat iz
humanističkih znanosti, polje povijesti, odnosno usmjereno na geografiju za studente
koji hoće postići doktorat iz interdisciplinarnih znanosti, polje geografija.
U prvoj i drugoj godini studija provode se redoviti nastavni sadržaji, a treća godina
studija predviđena je za znanstvenoistraživačku aktivnost koja bi trebala rezultirati
pisanjem i obranom doktorskog rada.
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Doktorski studij u pravilu traje tri godine i njegovim završetkom stječe se akademski
stupanj doktora znanosti (dr. sc.) za područje humanističkih znanosti, polje povijest,
odnosno za interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija.
U tijeku tri godine studija student treba steći minimalno 180 ECTS bodova (60 po godini)
te položiti sve obvezne i izborne kolegije. Za sve predmete (obvezne i izborne) obveze
se mogu regulirati kroz znanstvenoistraživački rad koji treba rezultirati seminarom,
ali se studentu ostavlja mogućnost da obvezu prema nekom predmetu može riješiti i
ispitom, ako je to za njega povoljnije.
Studenti mogu postići odgovarajući broj ECTS bodova slušanjem predmeta i polaganjem ispita na drugim poslijediplomskim studijima na Sveučilištu u Zadru te drugim
hrvatskim i inozemnim sveučilištima.
Student nakon temeljnih obveza prve tri godine ima dodatne tri godine za dovršenje i
obranu svojeg doktorskog rada, tj. ukupno šest godina od početka studija za redovite
studente. Izvanredni studenti nakon prve tri godine imaju maksimalno još pet godina
za dovršenje i obranu svojeg doktorskog rada, tj. ukupno osam godina.
Detaljnije u Pravilniku PDS-a.

V. UVJETI I KRITERIJI UPISA
PRISTUPNICI SA ZAVRŠENIM DIPLOMSKIM STUDIJEM IZ POVIJESTI I/ILI GEOGRAFIJE
DS mogu upisati oni pristupnici koji imaju završen diplomski studij iz povijesti i/ili
geografije. Pravo izravnog upisa imaju pristupnici koji imaju prosjek ocjena 3,51 ili
viši. Pristupnici koji imaju prosjek manji od 3,51 pristupaju razredbenom postupku uz
prethodno pribavljene dvije preporuke uglednih znanstvenika iz znanstvenih područja i
polja DS-a. Svi pristupnici dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o poznavanju najmanje
jednog svjetskog jezika. U suprotnom, tijekom razredbenog postupka uputit će se na
pismeni i usmeni dio ispita iz svjetskoga jezika (po odabiru), i to razine primjerene
osnovama prema kriterijima koje utvrdi Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru.
PRISTUPNICI SA ZAVRŠENIM SRODNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM
Na DS mogu se upisati i pristupnici sa završenim srodnim diplomskim studijima (na
kojima se prostor i povijest barem dijelom razmatraju kao temeljni objekt studija).
Uz opće uvjete pristupnici trebaju najkasnije do kraja prve godine ovoga DS-a polo
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žiti ispite iz Opće svjetske povijesti i Povijesti Hrvatske (za pristupnike koji hoće
steći doktorat iz humanističkih znanosti, polje povijesti) odnosno iz Osnova opće
geografije i Regionalne geografije Hrvatske (za pristupnike koji hoće steći doktorat iz
interdisciplinarnog znanstvenog područja, polje geografija) s težištem na problematici
jadranskog prostora. Ispit može biti pismeni ili usmeni. Pismeni ispit sastoji se od
pismenog testa (60 pitanja). Na pismenom dijelu ispita treba prikupiti barem 60
% ukupnog broja bodova da bi se moglo pristupiti usmenom ispitu pred tročlanim
nastavničkim povjerenstvom. Usmeni ispit polaže se pred istim povjerenstvom koje
čine djelatnici u znanstveno-nastavnim zvanjima iz znanstvenog područja i polja u
kojem pristupnik namjerava pisati doktorski rad.

PRISTUPNICI SA ZNANSTVENIM STUPNJEM MAGISTRA ZNANOSTI IZ SRODNIH
ZNANSTVENIH PODRUČJA I POLJA
Na DS mogu se upisati i pristupnici sa znanstvenim stupnjem magistra znanosti iz
srodnih znanstvenih područja i polja.
Pristupnicima koji su taj znanstveni stupanj stekli na ranijim poslijediplomskim
magistarskim studijima “Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana” ili “Geografske osnove
litoralizacije Hrvatske” priznaje se završena prva studijska godina DS-a, tj. prvih 60 ECTS
bodova, te se izravno upisuju u III. semestar povijesnog dijela studija (za pristupnike
koji hoće steći doktorat iz humanističkih znanosti, polje povijesti), odnosno geografskog
dijela studija (za pristupnike koji hoće steći doktorat iz geografskih znanosti).
Pristupnici koji su završili neki drugi raniji magistarski studij te stekli znanstveni
stupanj magistra znanosti iz povijesti ili geografije uz opće uvjete trebaju najkasnije
do kraja prve godine ovoga DS-a položiti ispit iz Povijesti Hrvatske (za pristupnike koji
hoće steći doktorat iz humanističkih znanosti, polje povijesti) odnosno iz Regionalne
geografije Hrvatske (za pristupnike koji hoće steći doktorat iz interdisciplinarnog
znanstvenog područja, polje geografija) s težištem na problematici jadranskog
prostora. Ispit se sastoji od pismenog testa (60 pitanja). Na pismenom dijelu ispita
treba prikupiti barem 60 % ukupnog broja bodova da bi se moglo pristupiti usmenom
ispitu pred tročlanim nastavničkim povjerenstvom. Polaganjem tih ispita, s obzirom
na ranije postignuti znanstveni stupanj, priznaje im se 60 ECTS bodova te se izravno
dalje upisuju u III. semestar ovoga DS-a.
Pristupnici koji su završili neki drugi raniji magistarski studij te stekli znanstveni stupanj magistra znanosti iz srodnih znanstvenih područja i polja (na kojima se prostor i
povijest barem dijelom razmatraju kao temeljni objekt studija) uz opće uvjete trebaju
najkasnije do kraja prve godine ovoga DS-a položiti ispite iz Opće svjetske povijesti i
Povijesti Hrvatske (za pristupnike koji hoće steći doktorat iz humanističkih znanosti,
polje povijesti) odnosno iz Osnova opće geografije i Regionalne geografije Hrvatske
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(za pristupnike koji hoće steći doktorat iz interdisciplinarnog znanstvenog područja,
polje geografija) s težištem na problematici jadranskog prostora. Ispit se sastoji od
pismenog testa (60 pitanja). Na pismenom dijelu ispita treba prikupiti barem 60
% ukupnog broja bodova da bi se moglo pristupiti usmenom ispitu pred tročlanim
nastavničkim povjerenstvom. Polaganjem tih ispita, s obzirom na ranije postignuti
znanstveni stupanj, priznaje im se 60 ECTS bodova te se izravno dalje upisuju u III.
semestar ovoga DS-a.

VI. IZVEDBENI PLAN DS-a
Izvedbeni plan tako je oblikovan da osim u I. semestru kada su tri, u II., III. i IV. semestru
slušaju se po dva obvezna predmeta (jedan iz povijesti, a drugi iz geografije). Osim
njih studenti oba usmjerenja slušaju sve ponuđene izborne predmete, ali među njima,
u dogovoru s mentorom (i komentorom ako ga imaju), u I., II., III. i IV. semestru biraju
po dva izborna predmeta (izborni predmeti mogu biti i s drugih poslijediplomskih
doktorskih studija). Studenti u dogovoru s predmetnim nastavnikom mogu obvezu
prema predmetu riješiti ispitom, ali se preporuča kod obje kategorije predmeta
(obveznih i izbornih) da to čine oblikovanjem seminara iz područja predmeta, u užoj
vezi s vlastitim doktoratom.
Osim toga, studentima se vrjednuje i rad na sinopsisu doktorskog rada u II., III. i IV.
semestru. Oblikovan, pozitivno pismeno ocijenjen i usmeno obranjen sinopsis do
kraja IV. semestra uvjet je za upis V. semestra. Tijekom V. i VI. semestra student može
riješiti koju neriješenu obvezu iz ranijih semestara (I. do IV.), ali se tada težišno obavlja
znanstvenoistraživački rad uključujući završno oblikovanje vlastitog doktorskog rada.
Mentor za V. semestar daje studentu potvrdnicu (pisanu u slobodnoj formi) da je
znanstveno istraživao u funkciji oblikovanja doktorskog rada te mu dodjeljuje 30 ECTS
bodova. Isto čini i u VI. semestru. Obje te potvrdnice student predaje u Ured PDS-a
gdje se registriraju i pohranjuju u njegov dosje.
Posebna obveza koju studenti trebaju ispuniti tijekom trogodišnjega DS-a, uz one
predviđene izvedbenim planom obveznih i izbornih predmeta, jest objavljivanje naj
manje dva samostalna znanstvena rada (s jednom od tri moguće kategorije: izvorni
znanstveni rad, pregledni rad i prethodno priopćenje) ili najmanje tri rada u
koautorstvu te sudjelovanje na najmanje jednom znanstvenom skupu. To se, kao i
neke druge znanstvene aktivnosti, posebno vrjednuje kao izvannastavne aktivnosti
na DS-u kako slijedi:
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Izvannastavne aktivnosti

ECTS bodovi

01. Referiranje na međunarodnom znanstvenom skupu

5

02. Referiranje na domaćem znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem

4

03. Referiranje na domaćem znanstvenom skupu

3

04. Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu bez priopćenja

2

05. Sudjelovanje na domaćem znanstvenom skupu bez priopćenja

1

06. Izvorni znanstveni rad A-1 u međunarodnoj publikaciji citiranoj u bazi WoS

6

07. Izvorni znanstveni rad A-1

5

08. Izvorni znanstveni rad A-2 u knjizi koju je objavila međunarodna izdavačka kuća

5

09. Izvorni znanstveni rad A-2

3

10. Stručno usavršavanje (ljetna škola, radionice itd.)

5

11. Popularizacija znanosti (javno predavanje ili objava znanstveno-popularnog članka)

2

12. Referiranje na stručnom skupu

2

13. Sudjelovanje na stručnom skupu bez priopćenja

1

14. Stručni rad

1

15. Kontinuirano izvođenje seminara u visokoškolskoj instituciji

5

Kao dokaz za sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima potrebno je priložiti potvrdnicu koju izdaje ovlaštena osoba iz organizacijskog odbora znanstvenoga
ili stručnog skupa.
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IZVEDBENI NASTAVNI PLAN
Poslijediplomski doktorski studij “Jadran – poveznica među kontinentima”
1. godina, I. semestar
Predmet

Satnica

ECTS bodovi

Povijest jadranskog pomorstva

5+5+0

8

Geografski aspekti litoralizacije Jadrana

5+5+0

8

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

5+5+0

8

Geomorfološka obilježja Jadrana

3+3+0

6

Oceanologija Jadranskog mora

3+3+0

6

Jadran u istočnogotsko i ranobizantsko doba

3+3+0

6

Teritorijalno širenje Dubrovnika u srednjem vijeku

3+3+0

6

Suvremena prometnogeografska problematika Jadrana

3+3+0

6

A) OBVEZATNI PREDMETI ZA SVE

B) IZBORNI PREDMETI (BIRA SE 1 OD 5)

Napomena: Studenti ne moraju birati izborni predmet iz znanstvenog polja iz kojeg rade
doktorat, već i drugog na ovom ili nekom drugom poslijediplomskom doktorskom studiju

1. godina, II. semestar
Predmet

Satnica

ECTS bodovi

Jadranski prostor u starom vijeku

5+5+0

8

Pomorska geografija Jadrana

5+5+0

8

Prijava teme i izrada sinopsisa

4+4+0

2

Suvremena kretanja u historiografiji

3+3+0

6

Povijest Venecije

3+3+0

6

Brodolomi na Jadranu kao pokazatelji plovidbenih i trgovačkih ruta

3+3+0

6

Toponimija jadranskog prostora

3+3+0

6

Primjena GIS-a u geografiji i povijesti

3+3+0

6

Ekonomske perspektive razvoja Jadrana

3+3+0

6

A) OBVEZATNI PREDMETI ZA SVE

B) IZBORNI PREDMETI (BIRAJU SE 2 OD 6)

Napomena: Studenti ne moraju birati izborni predmet iz znanstvenog polja iz kojeg rade
doktorat, već i drugog na ovom ili nekom drugom poslijediplomskom doktorskom studiju
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2. godina, III. semestar
Predmet

Satnica

ECTS bodovi

Istočni Jadran i prostor dubokog zaleđa od 6. do 18. stoljeća

5+5+0

8

Jadran u kontekstu Sredozemlja

5+5+0

8

Izrada sinopsisa

4+4+0

2

Jadranski otočni krajolik

3+3+0

6

Povijest hrvatskog turizma

3+3+0

6

Klima i okoliš Jadrana

3+3+0

6

Novovjekovna geografija istočnog Jadrana

3+3+0

6

Turizam Jadrana

3+3+0

6

Veze Dubrovčana i jugoistočne Europe u srednjem vijeku

3+3+0

6

A) OBVEZATNI PREDMETI ZA SVE

B) IZBORNI PREDMETI (BIRAJU SE 2 OD 6)

Napomena: Studenti ne moraju birati izborni predmet iz znanstvenog polja iz kojeg rade
doktorat, već i drugog na ovom ili nekom drugom poslijediplomskom doktorskom studiju

2. godina, IV. semestar
Predmet

Satnica

ECTS bodovi

Jadranski i prijadranski prostori u 19. i 20. stoljeću

5+5+0

8

Upravljanje jadranskim obalnim područjem

5+5+0

8

Obrana sinopsisa

4+4+0

2

Revindikacije hrvatskog Jadrana tijekom 20. stoljeća

3+3+0

6

Svjetski ratovi na Jadranu u 20. stoljeću

3+3+0

6

Razvoj Jadrana u svijetlu kartografskih izvora

3+3+0

6

Prirodne prijetnje i katastrofe na Sredozemlju

3+3+0

6

Demografski režimi Sredozemlja u prošlosti i danas

3+3+0

6

Političko-geografska problematika Jadrana

3+3+0

6

A) OBVEZATNI PREDMETI ZA SVE

B) IZBORNI PREDMETI (BIRAJU SE 2 OD 6)

Napomena: Studenti ne moraju birati izborni predmet iz znanstvenog polja iz kojeg rade doktorat, već i drugog na ovom ili nekom drugom poslijediplomskom doktorskom studiju
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3. godina, V. semestar
Aktivnost

Satnica

ECTS bodovi

Znanstveno istraživanje i oblikovanje doktorskog rada uz vođenje
mentora (i komentora)

10+30+0

30

Aktivnost

Satnica

ECTS bodovi

Završno oblikovanje i obrana doktorskog rada uz vođenje mentora
(i komentora)

10+30+0

30

3. godina, VI. semestar

Student DS-a, pored gore istaknutih nastavnih i izvannastavnih obveza, mora poznavati najmanje dva svjetska strana jezika (govor, čitanje, pisanje). Kod upisa na DS treba potvrdnicom
ili drugim dokumentom dokazati da zna barem jedan od njih, a drugi (ako i njega ne zna od
ranije) treba položiti kod mjerodavne institucije najkasnije do obrane doktorskog rada.

VII. NASTAVNI PROCES
Nastava se izvodi u prostorijama Sveučilišta u Zadru.
Sudionici nastavnog procesa su studenti i profesori. Prava i obveze nastavnika, prava
i obveze studenta, prava i obveze mentora (i komentora) detaljnije su regulirani Pravilnikom PDS-a.

VIII. PRAVO UPISA STUDENTA NA VIŠU GODINU STUDIJA
Student DS-a upisuje parne semestre (II., IV., VI.) bez posebno preciziranih obveza,
a neparne, uz izuzetak I. kada upisuje DS, treba:

▶

▶
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za upis u III. semestar imati minimalno ostvarenih 55 ECTS bodova
(od mogućih 60 ECTS-a) ostvarenih rješavanjem nastavnih i
izvannastavnih obveza iz I. i II. semestra te imenovanog mentora (ili
i komentora)
za upis u V. semestar imati minimalno ostvarenih 110 ECTS bodova
(od mogućih 120 ECTS-a) ostvarenih rješavanjem nastavnih i
izvannastavnih obveza iz I. do IV. semestra te obranjen i od Senata
Sveučilišta u Zadru prihvaćen sinopsis doktorskog rada.
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IX. DOKTORSKI RAD
DEFINICIJA DOKTORSKOG RADA
Doktorski rad je samostalna znanstvena obrada određene teme koju student samostalno bira ili je sugerira mentor. On je izvorno znanstveno djelo koje student izrađuje
uz konstruktivne savjete mentora (i komentora).
Po metodologiji obrade i prinosu znanosti studentov doktorski rad zorno svjedoči o
njegovoj sposobnosti da djeluje kao samostalan istraživač u određenom znanstvenom
području i znanstvenom polju.
Doktorski rad mora imati sva obilježja izvornog i samostalnog znanstvenog djela
te treba sadržavati nove znanstvene spoznaje o nekom neistraženom ili dovoljno
neistraženom znanstvenom problemu koji je po obujmu na razini doktorata. U obradi
teme doktorskog rada student je dužan na temelju rezultata vlastitih znanstvenih
istraživanja, uz uporabu prikladnih znanstvenoistraživačkih metoda te znanstvenih
spoznaja vlastitih prethodnika, sustavno formulirati spoznaje polučene tijekom vlastitoga znanstvenog istraživanja.
Optimalno je da doktorski rad ne bude veći od 450.000 do 540.000 slovnih znakova,
tj. oko 250 do 300 računalno pisanih stranica (dvostruki prored, font 12 točaka), ne
računajući slikovno-kartografske i tablične priloge.

POSTUPAK PRIJAVE TEME DOKTORSKOG RADA
Poželjno je da student do kraja II. semestra, nakon konzultacija s mentorom (i komentorom
ako ga ima) definira temu doktorskog rada. Tema se tada prijavljuje kao okvirna tema
s prijedlogom za imenovanje mentora (po potrebi i komentora). Taj prijedlog, nakon
što ga usvoje Vijeće DS-a, Vijeće poslijediplomskih studija (dalje: Vijeće PDS-a) i Senat
Sveučilišta u Zadru, rezultira odlukom kojom se, na temelju okvirne teme, studentu
imenuje mentor (i komentor). Tijekom III. i početkom IV. semestra, u stalnoj komunikaciji
s imenovanim mentorom (i komentorom), student oblikuje sinopsis doktorskog rada koji
je u funkciji prijave teme njegova doktorskog rada.
Uz prijavu teme doktorskog rada student obvezno prilaže:

▶

pismenu suglasnost mentora

▶

obrazloženu suglasnost etičkog povjerenstva nositelja studija ako
se istraživanje provodi na ljudima, životinjama i materijalu ljudskog
ili životinjskog porijekla.
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OBRANA I PRIHVAĆANJE TEME
Nakon prijave teme doktorskog rada Vijeće DS-a imenuje Stručno povjerenstvo za
pismenu ocjenu teme te usmenu obranu sinopsisa. U Stručno povjerenstvo imenuju se
nastavnici DS-a, pri čemu jedan od njih ne smije biti iz ustanove nositelja (Sveučilišta
u Zadru). U pravilu Stručno povjerenstvo čine tri člana u znanstvenom ili znanstvenonastavnom zvanju.
Stručno povjerenstvo treba ocijeniti naslov teme uz koju je student dao njezin sinopsis. Ocjena Stručnog povjerenstva daje se skupno u pismenom obliku svih članova
Povjerenstva. Ako je Izvješće negativno, Stručno povjerenstvo preporuča student
poboljšice, ako se one mogu predložiti, ili izbor druge teme.
Ako je pismena ocjena Stručnog povjerenstva pozitivna, student usmeno brani sinopsis
pred istim Stručnim povjerenstvom. Povjerenstvo u postojeću ocjenu (Izvješće) unosi i
ocjenu usmene obrane te vlastiti završni prijedlog, potpisuje je i upućuje na verifikaciju
Vijeću DS-a, Stručnom vijeću za humanističko područje znanosti, umjetničko područje
i interdisciplinarno područje umjetnosti (za povjesničare) odnosno Stručnom vijeću
za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno
područje znanosti (za geografe) i Senatu Sveučilišta u Zadru. Ako ocjenu potvrde
sva navedena sveučilišna tijela, tema sinopsisa je prihvaćena. Ako navedena tijela
ne potvrde pozitivnu ocjenu ili potvrde negativnu, sinopsis se vraća na doradu i
ponovnu obranu.

IZRADBA I PREDAJA DOKTORSKOG RADA
Student znanstvenoistraživačkom radu na doktorskoj temi pristupa odmah poslije
odobrenja teme, tj. već nakon II. semestra. Tijekom istraživanja u stalnom je kontaktu
s mentorom (i komentorom ako ga ima), a po potrebi i s drugim nastavnicima s DS-a
te drugim znanstvenicima u Hrvatskoj i inozemstvu. Završetkom istraživanja, tijekom
V. i VI. semestra, doktorski rad oblikuje u problemsko-znanstvenu raspravu pisanu
prema uputama za pisanje doktorske disertacije koje donosi Vijeće DS-a.
Završeni rukopis doktorskog rada student predaje mentoru, koji će studentu sugerirati
poboljšice, a po potrebi i dodatna istraživanja. Kad to obavi, student iznova rad
predaje mentoru, pa ako je njegova opća ocjena pozitivna, mentor (i komentor ako
ga ima) mu daje dopusnicu za predaju doktorskog rada u postupak njegove ocjene.
Student umnožava doktorski rad, spiralno ga uvezuje te u četiri primjerka, skupa s
mentorovom (i komentorovom) dopusnicom, predaje Uredu PDS-a. Vijeće DS-a zatim
predlaže Vijeću PDS-a i Senatu Sveučilišta u Zadru imenovanje Stručnog povjerenstva
za pismenu ocjenu i usmenu obranu doktorskog rada. U pravilu Stručno povjerenstvo
čine tri člana u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju. Jedan od članova
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Stručnog povjerenstva treba biti ugledni član hrvatske ili svjetske akademske zajednice
zaposlen izvan Sveučilišta u Zadru.

PISMENA OCJENA I OBRANA DOKTORSKOG RADA
Ured PDS-a Sveučilišta u Zadru prosljeđuje svakom članu Stručnog povjerenstva za
pismenu ocjenu jedan primjerak doktorskog rada. Oni u razumnom roku, ali ne duljem
od tri mjeseca, donose zasebna pismena izvješća (ocjene). Pismena izvješća (ocjene)
dostavljaju se Vijeću DS-a koje ih s mišljenjem o njima prosljeđuje Stručnom vijeću
za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje
umjetnosti (za povjesničare) odnosno Stručnom vijeću biomedicinsko i zdravstveno,
biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti (za geografe) i
Senatu Sveučilišta u Zadru. Nakon usvojenih pismenih izvješća Stručno povjerenstvo
(koje za usmenu obranu ne mora biti isto kao za pismenu ocjenu) određuje datum i mjesto usmene obrane. Usmenu obranu organizira Ured PDS-a u suradnji s Vijećem DS-a.
O usmenoj obrani jedinstvenu Odluku sastavlja i potpisuje Stručno povjerenstvo.
Ako je Odluka pozitivna, pristupniku se podjeljuje potvrdnica o znanstvenom zvanju
doktora znanosti. Nju izdaje Rektorat, a potpisuje rektor Sveučilišta u Zadru
Završetkom navedenog postupka za studenta se okončava DS.
Ako Stručno povjerenstvo negativno ocijeni doktorski rad, studentu se preporučaju
poboljšice postojećeg teksta s rokom završetka najkasnije 6 (šest) mjeseci od dana
kada mu je priopćena negativna pismena ocjena. Ako student ni tada ne dostavi doktorski rad koji će Stručno povjerenstvo pozitivno ocijeniti, gubi pravo daljnjeg studija.
Izgubljena prava studenta mogu se obnoviti na temelju zamolbe koju može prihvatiti
Vijeće DS-a donošenjem odluke o ponovnom upisu DS-a.

POHRANA OBRANJENOGA DOKTORSKOG RADA
Nakon uspješno obranjenog doktorskog rada student u doktorski rad dodaje list s
podatcima o autoru rada, sastavu Stručnog povjerenstva za ocjenu, Stručnog povjerenstva za usmenu obranu te datum obrane.
Uvezani doktorski rad u tvrde korice student predaje Uredu PDS-a. Ured PDS-a
dostavlja po jedan primjerak uvezanoga doktorskog rada odgovarajućim institucijama
u Republici Hrvatskoj. Po jedan primjerak predaje se članovima Stručnog povjerenstva
za obranu te knjižnici i arhivi nositelja studija. Doktorski rad u pdf-u dostavlja se
preko Ureda PDS-a Knjižnici Sveučilišta u Zadru koja ga uz odgovarajuće metapodatke
i priloge postavlja na digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru.
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STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORATA ZNANOSTI, DIPLOMA I PROMOCIJA
DOKTORA ZNANOSTI
Promaknuće u postignuto znanstveno zvanje s dodjelom diplome obavit će se u razumnom roku na Sveučilištu u Zadru. Znanstveno zvanje podjeljuje Sveučilište, a pristupnika u postignuti znanstveni stupanj promovira rektor Sveučilišta. Promocija je
javna, u principu na kraju akademske godine (kraj rujna), a oblik diplome propisuje
posebnim aktom Sveučilište u Zadru za sva znanstvena područja i polja. Sve druge
detalje precizira Pravilnik PDS-a.

STJECANJE I GUBITAK STATUSA STUDENTA DS-a
Redoviti student koji u roku od šest godina te izvanredni student DS-a u roku od osam
godina, ne ispuni sve obveze koje se traže na DS-u gubi prava studenta tog studija
(izuzetak su produženja za studente koji su zbog bolesti, porodiljnog dopusta i drugih
opravdanih razloga bili u nemogućnosti dovršiti studij u istaknutim rokovima). Izgubljena prava studiranja mogu se obnoviti ponovnim upisom DS-a. Takav student treba
redovito slušati predavanja na novom DS-u, ali ne polaže ispite iz onih predmeta iz
kojih ih je položio na prethodnom.

X. UPRAVLJANJE DOKTORSKIM STUDIJEM
NADLEŽNOST VIJEĆA DS-a
Upravljanje DS-om vrši Vijeće DS-a. Ono je operativno tijelo sastavljeno od sedam
članova, od kojih su tri člana s Odjela za povijest, druga tri s Odjela za geografiju,
a sedmi je član voditelj studija kojega se bira iz sastava aktualnih nastavnika DS-a.
Članove Vijeća DS-a bira se tajnim glasovanjem (ili javnim ako se tako na izbornoj
sjednici odluči) na skupnoj sjednici svih aktualnih nastavnika DS-a. Voditelja i njegova zamjenika bira se tajnim glasovanjem (ili javnim ako se tako na izbornoj sjednici
odluči) na prvoj sjednici Vijeća DS-a. Izbor voditelja i njegova zamjenika svojom odlukom potvrđuje Senat Sveučilišta u Zadru. Mandat Vijeća DS-a, voditelja i zamjenika
voditelja DS-a traje dvije akademske godine te mogu biti ponovno birani.
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Vijeće DS-a kao operativno tijelo:

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

obavlja i predlaže izbor kandidata za upis na DS Vijeću PDS-a i
Senatu Sveučilišta u Zadru
razmatra i predlaže nastavak prekinutog studija Vijeću PDS-a i
Senatu Sveučilišta u Zadru
koordinira rad DS-a, nastavni proces te administrativne poslove
predlaže Vijeću PDS-a i Senatu Sveučilišta u Zadru imenovanje
mentora, komentora i članova stručnih povjerenstava
usvaja izvješća mentora o radu studenta te koordinira procedure
prema Programu DS-a, Pravilniku PDS-a i Vodiču DS-a
brine o kvaliteti DS-a
svake akademske godine obavlja samoanalizu kao sredstvo
osiguranja kvalitete studija
obavlja druge poslove koji proizlaze iz Programa DS-a, Pravilnika
PDS-a, Vodiča DS-a te pozitivnih zakonskih propisa.

VODITELJ I ZAMJENIK VODITELJA DS-a
Voditelj DS-a operativno rukovodi svim djelatnostima DS-a. Voditelja zamjenjuje
njegov zamjenik (bolest, službeni put i dr.). Voditelj i njegov zamjenik u dnevnoj su
komunikaciji kako bi zamjenik voditelja bio upoznat sa svim aktualnostima DS-a te
bez dodatnih instrukcija u svakom trenutku mogao zamijeniti voditelja. Dio tekućih poslova voditelj i njegov zamjenik obavljaju skupno. Voditelj može dio aktualnih
poslova povjeriti zamjeniku voditelja.
Voditelj ili u njegovoj odsutnosti zamjenik voditelja:

▶
▶
▶
▶
▶

saziva sjednice Vijeća DS-a
potpisuje zapisnike sjednica Vijeća DS-a sa zapisničarom
potpisuje dokumentaciju DS-a i administrativne zahtjeve vezane za
DS
upoznaje čelnika Sveučilišta u Zadru i nadležne urede o
aktivnostima i tijeku DS-a te posreduje u ispravnom pohranjivanju
dokumentacije
obavlja sve druge poslove koji se pokažu potrebnima i važnima za
uspješnu realizaciju DS.
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ODUZIMANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
Doktorat znanosti oduzima se na temelju definiranog u Pravilniku PDS-a.

XI. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA SA
Evidenciju i dokumentaciju o studentima DS-a vodi i čuva, u skladu s pozitivnim
zakonskim i podzakonskim propisima i sveučilišnim općim aktima, Ured PDS-a
Sveučilišta u Zadru.
Ured PDS-a Sveučilišta u Zadru obaviještava javnost o naslovima tema završenih
doktorskih radova, ustrojava popis svih završenih studenata i javno oglašava o svim
aktivnostima Vijeća PDS-a.
Detaljnije u Pravilniku PDS-a.

XII. PRAĆENJE KVALITETE DS-a
Praćenje i unaprjeđivanje kvalitete DS-a provode:

▶
▶

Ured za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zadru u skladu s
Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
Vijeće DS-a.

Praćenje kvalitete DS-a obuhvaća praćenje kvalitete izvođenja nastave za svaki
nastavni predmet te kvalitete izvođenja cijelog studijskog programa.
Praćenje kvalitete ostvaruje se anonimnim anketiranjem studenta, pojedinačnim i
skupnim razgovorima s studentima, odnosno periodičnim evaluacijama te sustavom
ocjenjivanja prema posebnom pravilniku u kojem su i obrasci za samoevaluaciju
mentora i evaluaciju rada mentora od strane studenata koji su zaposlenici Sveučilišta
u Zadru.
Vijeće DS-a sa svim službama i administrativnim jedinicama izrađuje samoanalizu
DS-a.
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