Tijek doktorskog studija prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu1
Godina

DOKTORAND

Semestar

Obveza
1. Potpisivanje
ugovora

0

0

Obrazac

Rok

Ugovor o
potpisivanju

Tijekom upisa
u prvi
semestar

2. Predavanja
Natječajne
dokumentacije u
originalu ili ovjerenoj
preslici

3. Uplata školarine

2 tjedna
nakon isteka
Natječaja

1

Upis 4 metodološka
predmeta + izbornih
kolegija u visini 25
ECTS-a ukupno

Upisni list,
Matični list,
Statistički
list, Indeks

2 tjedna
nakon isteka
Natječaja

2

Upis granskih
predmeta u visini 20
ECTS-a uz potpis
mentora

Upisni list,

6 mjeseci
nakon upisa
prvog
semestra

Doktorandov godišnji izvještaj o napretku **

Obveza

Obrazac

Odgovorno
tijelo

Rok

Napomena
Aneks za
one koji ne
plaćaju
školarinu

Tijekom upisa
u prvi
semestar
Zahtjev za
izdavanje
fakture,
preslika o
uplati
školarine *

1

1

DOKTORSKI STUDIJ

DR.SC.-04

Do upisa u
novu
akademsku
godinu

* odnosi se
na sve
semestre
prilikom
njihova
upisa
Prodekan za
znanost i
međunarodnu
suradnju

Organiziranje nastave

Godišnji izvještaj o radu
studija

DR.SC.-09

Vijeće
doktorskog
studija

Godišnji izvještaj studijskog
savjetnika/mentora o
napretku doktoranda

DR.SC.-05

Studijski
savjetnik/mentor

Do upisa u
novu
akademsku
godinu

** Za
generaciju
2010./2011.

Zadani rokovi predstavljaju maksimalno dozvoljene rokove prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. Navedene aktivnosti moguće je izvršiti i ranije od
navedenog roka.
2
Vijeće doktorskog studija, na razini sastavnice, može biti stručno vijeće sastavnice, vijeće doktorskog studija ili rugo tijelo koje vodi doktorski studij, a ne razini Sveučilišta,
vijeće doktorskog studija može biti vijeće područja, Senat, vijeće doktorskog studija ili drugo tijelo koje vodi studij. Sastav vijeća doktorskog studija određuje nositelj studija.

2

3

2

3

Upis granskih predmeta
u visini 15 ECTS-a uz
potpis mentora
Odabir i prijava teme

2

3

Odabir mentora

Upisni list,
zahtjev za
testiranje
DR.SC.-01

6. mjeseci
nakon upisa 2.
semestra
Do upisa u 4.
semestar***

Vijeće doktorskog
studija

Vijeće doktorskog
studija

Vijeće doktorskog
studija2/Fakultetsko
vijeće

1. Imenovanje Povjerenstva za
ocjenu teme i predlaganje mentora

3

Javna obrana teme****

DR.SC.-02

2

3

Odobrenje Povjerenstva
za etiku u veterinarstvu

3 mjeseca od
podnošenja
obrasca
DR.SC.-01

Privitak uz
obrasce

2. Ocjena teme

DR.SC.-02

3. Predlaganje mentora

DR.SC.-02

4. Očitovanje nadležnog tijela
studija o odluci Povjerenstva za
ocjenu teme i predlaganje mentora

DR.SC.-03

5. Predlaganje teme i mentora na
usvajanje Senatu
6. Odobravanje teme i mentora

4

Izrada doktorskog rada

Doktorandov godišnji izvještaj o
napretku*****

Za
akademsku
godinu
2010./2011.
Do upisa u
3.
semestar***
Za
akademsku
godinu
2010./2011.
do upisa u 3.
semestar***

Stručno
povjerenstvo za
ocjenu teme i
predlaganje
mentora
Stručno
povjerenstvo za
ocjenu teme i
predlaganje
mentora
Vijeće doktorskog
studija/Fakultetsko
vijeće
Vijeće doktorskog
studija/Fakultetsko
vijeće

3 mjeseca
od
podnošenja
obrasca
DR.SC.-01
3 mjeseca
od
podnošenja
obrasca
DR.SC.-01
3 mjeseca
od
podnošenja
obrasca
DR.SC.-01
Do upisa u
4.
Semestar

**** Za
generaciju
akademske
godine
2010./2011.

Senat Sveučilišta

Upisni list,
Zahtjev za
testiranje
DR.SC.-04

Do upisa u
novu

Godišnji izvještaj o radu studija

DR.SC.-09

Vijeće doktorskog
studija

***** Za
generaciju

akademsku
godinu

5

Izrada disertacije

Upisni list,
Zahtjev za
testiranje

Izrada disertacije

Upisni list,
Zahtjev za
testiranje

Testiranje 6. Semestra

Zahtjev za
testiranje

3
6

Godišnji doktorandov izvještaj o
napretku******

3

Mentorov godišnji izvještaj o
napretku doktoranda

DR.SC.-05

Mentor

Godišnji izvještaj o radu studija

DR.SC.-09

Vijeće doktorskog
studija

Mentorov godišnji izvještaj o
napretku doktoranda

DR.SC.-05

Mentor

akademske
godine
2010./2011.

6 mjeseci
nakon upisa

DR.SC.-04

Nadležno tijelo studija je stručno vijeće sastavnice, odnosno vijeće područja ili Senat Sveučilišta

***** Za
generaciju
akademske
godine
2010./2011.

POSTUPAK OBRANE DOKTORSKOG RADA
1. Objavljen ili prihvaćen
za objavljivanje
najmanje jedan
međunarodno
recenzirani znanstveni
rad tematski vezan za
doktorsko istraživanje

1. Suglasnost i mišljenje mentora
o provedenom istraživanju

Mentor

2. Imenovanje Povjerenstva za
ocjenu doktorskog rada

Vijeće doktorskog
studija/Fakultetsko
vijeće

3. Objava naslova i sažetka rada
na internetskim stranicama
Sveučilišta

Sveučilište u
Zagrebu

2. Izvršene sve obveze
predviđene programom
studija

4. Pisani izvještaj s ocjenom
doktorskog rada

3. Predaja doktorskog
rada u urudžbeni
zapisnik fakulteta

5. Prihvaćanje odluke
Povjerenstva za ocjenu
doktorskog rada

Vijeće doktorskog
studija/Fakultetsko
vijeće

4. Izvještaj Uredu za
transfer tehnologije o
odgodi javne obrane
(ako je potrebno)

6. Imenovanje povjerenstva za
obranu doktorskog rada

Vijeće doktorskog
studija/Fakultetsko
vijeće

5. Javna obrana
doktorskog rada

7. Odluka povjerenstva za obranu
doktorskog rada

DR.SC.-10
DR.ART.10

DR.SC.-11

DR.SC.-10

2 mjeseca od
imenovanja
povjerenstva

Povjerenstvo za
ocjenu doktorskog
rada

2 mjeseca od
ocjene
doktorskog
rada

Povjerenstvo za
obranu doktorskog
rada

ZAVRŠETAK STUDIJA

Predaja obrasca za
promociju u stupanj
doktora
znanosti********

4

Mjesec dana
od obrane
doktorskog
rada

1. Objava doktorskog rada na
internetskim stranicama
Sveučilišta

Sveučilište u
Zagrebu

Mjesec dana
od obrane
doktorskog
rada

2. Promocija doktora znanosti

Sveučilište u
Zagrebu

Dva puta
godišnje

Potreban
elektronički
identitet********

Dinamika izrade i predaje doktorskog rada u razdoblju od 4. – 8. godine studija ovisi o vrsti studiranja ( full-time ili part-time). Po završetku svake akademske godine, doktorad i
mentor dostavljaju izvještaje o napretku, a voditelj studija o radu studija na pripadajućim obrascima Sveučilišta. X Za generaciju akademske godine 2010./2011.

