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Osijek, kolovoz 2021. 
  



Na temelju članka 39. stavka 1. podstavka 3. i podstavka 9. i članka 50. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek, Pravilnika o poslijediplomskim studijima na 

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studijskom programu Sveučilišnog poslijediplomskog 

doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja 

prava, skraćeno: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo, Fakultetsko vijeće Pravnog 

fakulteta Osijek, na svojoj 499. elektroničkoj sjednici održanoj dana 11. siječnja 2021. godine u 

akademskoj 2020./2021. godini, pod točkom 8. dnevnog reda donijelo je 

 

 

 

P R A V I L N I K 

o Poslijediplomskom sveučilišnom  

(doktorskom) studiju Pravo 

(pročišćeni tekst) 
 

 

 

I.  UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, znanstvenog polja prava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se ustroj i 

izvedba Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravo (u daljnjem tekstu: Doktorski 

studij), te postupak stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Pravnom fakultetu Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet). 

(2) Svi pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način 

muški i ženski rod. 

(3) Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuju odredbe Pravilnika o 

poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

 

II.  USTROJSTVO  

 

Članak 2. 

Stručna tijela Doktorskog studija su: Vijeće Doktorskog studija, Voditelj Doktorskog studija, Vijeće 

mentora, Odbor za praćenje mentorskog rada, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za 

mentore, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis, Povjerenstva za odabir 

pristupnika, Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti, Povjerenstvo vanjskih dionika. 

 

Članak 3. 

(1) Na temelju Statuta Fakulteta konstituira se Vijeće Doktorskog studija kao stručno tijelo 

Fakultetskog vijeća kojeg čine Uprava Fakulteta, Voditelj Doktorskog studija, nastavnici 

predstavnici Katedri te predstavnici studenata Doktorskog studija koji čine najmanje 15% od 

ukupnog broja članova Vijeća Doktorskog studija. 

(2) Po jednog predstavnika svake Katedre biraju članovi Katedri većinom prisutnih članova.  

(3) Mandat članova Vijeća Doktorskog studija traje četiri (4) godine. 

 

Članak 4. 

(1) Voditelja Doktorskog studija imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Dekana na mandat od četiri 

(4) godine. 

(2) Voditelj Doktorskog studija je obvezan nakon završene svake akademske godine podnijeti redovito 

izvješće o radu Doktorskog studija Fakultetskom vijeću, a prema potrebi i izvanredna izvješća.  

 

  



Članak 5. 

(1) Vijeće mentora kao stručno tijelo čine nastavnici studija koji su imenovani za mentore.  

(2) Zadaće Vijeća mentora su upućivati doktorande u mogućnosti istraživanja na drugim domaćim i 

inozemnim sveučilištima, dati potrebnu potporu doktorandima u procesu prijave na dostupne 

stipendije, poticati suradnju i mobilnost doktoranda i nastavnika, poticati gostovanja sveučilišnih 

nastavnika s partnerskih sveučilišta, sustavno planirati diseminaciju znanstveno-istraživačkih 

rezultata, samostalno ili u suradnji s drugim institucijama organizirati ili upućivati doktorande na 

aktivnosti namijenjene javnoj prezentaciji istraživačkih rezultata te utvrđivati za svaku generaciju 

popis tuzemnih i inozemnih referentnih stručnjaka za pojedina istraživačka područja. 

 

Članak 6. 

(1) Odbor za praćenje mentorskog rada čine Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i 

poslijediplomske studije, Prodekan za nastavu i studente, Voditelj Doktorskog studija, predsjednik 

Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te jedan doktorand. 

(2) Odbor predlaže smjernice za poboljšanje mentorskog rada, procedure za rješavanje eventualnih 

problema između mentora i doktoranada te postupke i kriterije za uvođenje sustava nagrađivanja 

najboljih studenata i najboljih mentora. 

 

Članak 7. 

(1) Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za mentore utvrđuje popis nastavnika koji 

ispunjavaju kriterije za mentorstvo. 

(2) Povjerenstvo preispituje kriterije jednom godišnje, a obavezno svakih 5 godina za svakoga mentora. 

 

Članak 8. 

Vijeće Doktorskog studija imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis 

kojeg čine Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije, Prodekan za nastavu 

i studente te Voditelj Doktorskog studija.  

 

Članak 9. 

Vijeće Doktorskog studija imenuje Povjerenstva za odabir pristupnika koje čine mentor i potencijalni 

komentor pristupnika, te članovi koji dolaze iz reda nastavnika zaduženih za metodološke predmete 

odnosno nastavnika Doktorskoga studija bliskog istraživačkog profila. 

 

Članak 10. 

(1) Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti utvrđuje ispunjenost uvjeta pokretanja postupka za 

prihvaćanje teme doktorske disertacije. 

(2) U postupku za stjecanje doktorata znanosti Vijeće Doktorskog studija imenuje  članove i sljedećih 

povjerenstava: 

1. Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije 

2. Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije 

3. Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije 

Mentor ili komentor ne mogu biti članovi niti jednog od ovih povjerenstava. 

 

 

III.  OPĆENITO O STUDIJU 

 

Članak 11. 

(1) Fakultet ustrojava i izvodi Doktorski studij, te provodi postupak stjecanja akademskog stupnja 

doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava. 

(2) Doktorski studij održava se kroz znanstveno-istraživački rad i nastavu koji se izvode na Fakultetu, 

a prema predviđenom bodovnom sustavu. U skladu s odlukama Vijeća nastava se može održavati 

i na matičnim ustanovama angažiranih vanjskih suradnika, te na partnerskim sveučilištima i 

ustanovama. 

(3) Doktorski studij završava ispunjavanjem svih studijskih obveza u skladu sa studijskim programom, 

izradom i javnom obranom doktorske disertacije i stjecanjem 180 ECTS bodova.  



(4) Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti 

(kratica: dr. sc.) iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u svom izvješću uz navedeno znanstveno područje i 

polje može dodijeliti i granu. 

 

 

Trajanje studija 

Članak 12. 

(1) Doktorski studij u punom radnom vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga i uz 

obrazloženje može se produžiti do pet godina na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija. 

(2) Doktorski studij s dijelom radnog vremena traje najviše do pet godina, a iz opravdanih razloga i uz 

obrazloženje može se produžiti do sedam godina na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija. 

 

Članak 13. 

Nastava se izvodi prema prihvaćenom Studijskom programu i Izvedbenom planu. 

 

 

IV. UVJETI ZA UPIS, NATJEČAJ I UPIS NA STUDIJ 

 

Članak 14. 

(1) Odluku o raspisivanju natječaja za prijem pristupnika na Doktorski studij donosi Fakultetsko vijeće.  

(2) Natječaj za prijem pristupnika se raspisuje jedanput na godinu i oglašava u dnevnom tisku i na 

mrežnoj stranici Fakulteta. 

(3) Natječaj je otvoren tijekom cijele akademske godine za prijem pristupnika koji imaju prethodno 

završeni poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja pravnih ili drugih društvenih 

znanosti, osobe koje su završile poslijediplomski specijalistički studij te osobe koje su započele 

poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih ili drugih društvenih znanosti  na drugim 

fakultetima u zemlji ili inozemstvu, ukoliko ostvaruju uvjete za upis na više godine studija. 

 

Članak 15. 

(1) Pristupnik koji se želi upisati na Doktorski studij podnosi uz potpisanu prijavu na natječaj za upis 

prijedlog potencijalnog mentora u određenom roku. Prijavi na natječaj za upis pristupnici moraju 

priložiti propisan obrazac i popratnu dokumentaciju koja uključuje najmanje:  

1. Životopis 

2. Dokaz o stečenom stupnju obrazovanja   

3. Prijepis ocjena sa dodiplomskog, ako je primjenjivo i poslijediplomskog studija  

4. Motivacijsko pismo  

5. Nacrt istraživačkog plana na propisanom obrascu  

6. Potvrda o znanju svjetskog jezika ili pisana izjava o tome – za pristupnike koji će disertaciju 

pisati na hrvatskom jeziku.  

7. Potvrda o položenom C 2 / TOEFL ispitu za pristupnike koji će disertaciju pisati na 

engleskom jeziku. Pristupnici bi trebali ostvariti najmanje 100 bodova na TOEFL ispitu, 

ukoliko su ostvarili manje bodova mogu upisati studij ali su u obvezi upisati tečaj engleskog 

jezika.  

8. Preporuke profesora očekuju se za sve pristupnike, a obvezne su za pristupnike s prosjekom 

ocjena nižim od 3,5. Uputno je dostaviti preporuke profesora iz planiranog istraživačkog 

područja, odnosno mentora na ranijem visokoškolskom ili poslijediplomskom stupnju 

obrazovanja. 

(2) Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na Doktorski studij razmatra 

Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis koje imenuje Vijeće 

Doktorskog studija. 

(3) Kriterije i način bodovanja za upis pristupnika na Doktorski studij određuje Vijeće Doktorskog 

studija. 

(4) Povjerenstvo za odabir pristupnika provodi postupke vrednovanja kroz dvije razine.  Prvu razinu 

vrednovanja čini ocjenjivanje pristupnika prema natječajnoj dokumentaciji. Drugu razinu 



vrednovanja čini razgovor s pristupnicima. Povjerenstvo donosi odluku o prijemu pristupnika 

većinom glasova, ali pristupnik ne može biti primljen ukoliko se s njegovim prijemom na Doktorski 

studij ne složi potencijalni mentor. 

(5) Vijeće Doktorskog studija donosi odluku o pristupnicima koji su ostvarili pravo na upis. 

 

Članak 16. 

(1) Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo namijenjen je pristupnicima:  

1. koji su prethodno završili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij prava ili 

raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje potvrde ili diplome o izjednačavanju 

stečenoga akademskog naslova u skladu važećim propisima) odnosno ostvarili 300 ECTS 

bodova u prethodnim razinama obrazovanja te ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu.  

Iznimno studij mogu upisati pristupnici koji su prethodnu razinu studija završili s 

prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili 

znanstvenika. 

2. koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske studije iz područja društvenih 

znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno pristupnici  koji su prethodno ostvarili 300 

ECTS bodova i ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Pri upisu na doktorski studij 

pristupnici koji prethodno nisu završili studij prava, Vijeće Doktorskoga studija odnosno 

povjerenstvo koje Vijeće Doktorskog studija ovlasti, odredit će predmete iz programa 

integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija prava koje pristupnik treba položiti, ali 

u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova. Uzimajući u obzir prethodno stečena znanja, 

Vijeće Doktorskoga studija odnosno povjerenstvo utvrdit će sadržaj takvoga individualnog 

pripremnog semestra. 

Iznimno studij mogu upisati pristupnici koji su prethodnu razinu studija završili s 

prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili 

znanstvenika. 

3. koji su prema ranijim propisima završile poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij 

iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja 

drugih društvenih znanosti, osobe koje su završile specijalistički studij odnosno osobe koje 

su započele poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih znanosti ili 

poslijediplomski doktorski studij iz područja drugih društvenih znanosti na drugim 

fakultetima u zemlji ili inozemstvu. U slučaju upisa navedenih pristupnika na doktorski 

studij, Vijeće Doktorskog studija za svakog će pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u 

koji se semestar doktorskoga studija može upisati, odnosno, uzimajući u obzir prethodno 

stečena znanja i program prethodnoga studija, koji mu se položeni ispiti prethodnoga 

studija mogu priznati pri upisu na poslijediplomski doktorski studij. 

(2) Svi pristupnici navedeni u prethodnom stavku prolaze dodatnu provjeru motivacije vezane uz 

namjeravano područje istraživanja na Doktorskom studiju te znanstvene opravdanosti predloženog 

istraživanja. 

 

Članak 17. 

Fakultet će s pristupnikom koji udovolji uvjetima za upis sklopiti Ugovor o studiranju na Doktorskom 

studiju, kojim će se pobliže urediti prava, obveze i odnosi ugovornih stanaka. 

 

 

Gubitak statusa studenta 

 

Članak 18. 

(1) Student koji je upisao Doktorski studij u punom radnom vremenu gubi status studenta ako u roku 

od tri godine od dana upisa na studij ne obrani doktorsku disertaciju 
(2) Studentu koji je upisao Doktorski studij u punom radnom vremenu Vijeće Doktorskog studija može 

iz opravdanih razloga i uz obrazloženje produžiti studij do pet godina. 
(3) Student koji je upisao Doktorski studij s dijelom radnog vremena gubi status studenta ako u roku 

od pet godina od dana upisa na studij ne obrani doktorsku disertaciju. 



(4) Studentu koji je upisao Doktorski studij s dijelom radnog vremena Vijeće Doktorskog studija može 

iz opravdanih razloga i uz obrazloženje produžiti studij do sedam godina. 
(5) Student Doktorskog studija gubi status studenta: 

- kad završi studij, 

- kada se ispiše sa studija, 

- kada prekine studij, 

- kada je isključen sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim 

aktom, 

- kad ne završi studij u roku utvrđenom Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku i Statutom Fakulteta ili ovim Pravilnikom, 

- iz ostalih razloga utvrđenih Statutom ili drugim općim aktom. 

 

 

V.  USTROJ I IZVEDBA STUDIJA 

 

Članak 19. 

Doktorski studij traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestara, i završava obranom doktorske 

disertacije kojom student stječe akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.). 

 

Članak 20. 

(1) Mentor i student definiraju individualni istraživački plan i godišnji radni plan. 
(2) Individualni istraživački plan je sastavni dio ugovora o studiranju, te mora biti izrađen pri 

upisu.Rokovi individualnog plana definiraju se ovisno o modelu studiranja u punom ili u pola 

radnog vremena. 
(3) Godišnji radni plan izrađuje se za svaku akademsku godinu i unose se sve studijske obveze. 
(4) Po isteku svake akademske godine od upisa, student podnosi mentoru a mentor Vijeću Doktorskog 

studija godišnji izvještaj. 
(5) Mentor je dužan jednom godišnje podnijeti izvješće o napredovanju doktoranda i ispunjavanju 

obveza iz individualnog istraživačkog plana i godišnjeg radnog plana. 
 

Članak 21. 

U prvoj studijskoj godini student upisuje dva obvezna predmeta „Metodologija i pravne znanosti“ i 

„Metodologija društvenih znanosti“ (10 ECTS bodova), dva istraživačka seminara od kojih se 

Istraživački seminar I – Metodologija i pravne znanosti izrađuje kod nastavnika metodološkog predmeta 

(8 ECTS bodova) i Istraživački seminar II (8 ECTS bodova) i Izborni predmet I (8 ECTS bodova). 

 

Članak 22. 

U drugoj studijskoj godini student upisuje dva izborna predmeta Izborni predmet II (8 ECTS bodova) i 

Izborni predmet III (8 ECTS bodova), ima obvezu izraditi istraživački seminar III (8 ECTS bodova) i 

znanstveni rad I (10 ECTS bodova). Uvjet za obranu prijave teme doktorske disertacije (10 ECTS 

bodova) su položeni svi predmeti i ispunjene druge obveze utvrđene Studijskim programom. 

 

Članak 23. 

(1) U trećoj studijskoj godini student je u obvezi izraditi znanstveni rad II (10 ECTS bodova) iz 

područja doktorske disertacije te se baviti istraživanjem i izradom doktorskog rada (20 ECTS 

bodova). 
(2) Uvjet za obranu doktorske disertacije (14 ECTS bodova) je ispunjenje svih studijskih obaveza; 

aktivno sudjelovanje na najmanje jednoj radionici za doktorande, jednom doktorskom kolokviju, 

jednoj znanstvenoj konferenciji; prije obrane doktorske disertacije student mora imati objavljen 

najmanje jedan znanstveni rad iz područja istraživanja doktorske disertacije. 

 

  



Članak 24. 

(1) Znanstveni rad podrazumijeva rad koji je objavljen ili prihvaćen za objavu nakon što je recenziran 

kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni rad ili poglavlje u 

znanstvenoj knjizi, zborniku radova ili zborniku radova s međunarodne konferencije. Rad objavljen 

u znanstvenom časopisu podrazumijeva časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnim 

recenzentima, odnosno časopis koji se referira u priznatoj međunarodnoj bazi podataka 

(HeinOnline, Scopus, WoS) definiranoj uvjetima za znanstveno napredovanje u području 

društvenih znanosti, polje pravo ili njemu srodno polje. Navedena obveza izrade znanstvenog rada 

tijekom studija podrazumijeva izradu novog znanstvenog rada. Doktorandu se ne mogu priznati 

eventualno ranije objavljeni znanstveni radovi. 

(2) Istraživački seminar je rad koji student izrađuje pod nadzorom nastavnika. Teme istraživačkih 

seminara definiraju se kroz individualni istraživački odnosno godišnji radni plan doktoranda. 

Istraživački seminar ne može biti rad izrađen prije upisa na Doktorski studij niti se isti rad može 

koristiti u svrhu većeg broja usporedivih studijskih obveza. Izradi Istraživačkog seminara II i III 

student može pristupiti kada položi predmet „Metodologija i pravne znanosti“ i Istraživački seminar 

I iz metodološkog predmeta. 

(3) Izborne studijske obveze koje student pohađa u pojedinoj godini definiraju se istraživačkim 

odnosno godišnjim radnim planom. Doktorand je za trajanja studija u obvezi barem jedanput 

aktivno sudjelovati na radionicama za doktorande, doktorskom kolokviju i znanstvenoj 

konferenciji. Izborne obveze po svakoj studijskoj godini nose minimalno 16 ECTS bodova. Vijeće 

Doktorskog studija odlukom će odrediti popis i pripadajući broj ECTS bodova za izborne 

aktivnosti.  

 

Članak 25. 

(1) Student je obvezan izvršavati nastavne i izvannastavne aktivnosti utvrđene Studijskim programom 

koje mu prema ECTS bodovnom sustavu omogućuje napredovanje tijekom Doktorskog studija. 

(2) Student pohađa izborne predmete kod barem dva različita nastavnika. 

 

Članak 26. 

(1) Studijskim programom je utvrđeno 24% izravne nastave i 76% obveza koje se odnose na 

znanstveno-istraživački, samostalni i mentorski rad. 

(2) Izvedbenim planom nastave utvrđuje se popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave 

potreban za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova studija. 

 

Članak 27. 

(1) Student i mentor mogu individualnim odnosno godišnjim radnim planom predvidjeti pohađanje  

izbornih predmeta s drugih hrvatskih sveučilišta i/ili inozemnih sveučilišta. Izabrani predmet mora 

biti u svezi sa znanstvenim interesom doktoranda i područjem željenog istraživanja. 
(2) Odlukom Vijeća Doktorskog studija izvršit će se prijenos ECTS bodova za predmete koji su 

izabrani s drugih doktorskih studija na Sveučilištu, te sa sveučilišta u zemlji ili inozemstvu. 

 

Članak 28. 

(1) Nastava na Doktorskom studiju izvodi se u pravilu na hrvatskom jeziku. Nastava na obveznim i 

izbornim kolegijima može se izvoditi i na engleskom jeziku. 

(2) Kolegiji koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku izrijekom su navedeni u Elaboratu. 

 

 

Nastavnik na Doktorskom studiju 

 

Članak 29. 

(1) Nastavnik na Doktorskom studiju može biti svaki nastavnik Pravnog fakulteta Osijek koji: 

1. ima sklopljen ugovor o radu 

2. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora 

ili redovitog profesora u trajnom zvanju 



3. prethodno ostvario redovito napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje u skladu s 

rokovima predviđenim zakonom 

4. studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđen kao nositelj ili sunositelj 

kolegija 

(2) Nastavnik na Doktorskom studiju može biti: 

1. Osoba izabrana u zvanje professor emeritus/emerita Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku koja je studijskim program ili izvedbenim planom nastave predviđena kao 

nositelj ili sunositelj kolegija 

2. Osoba izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i 

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju koja je prethodno ostvarila redovito napredovanje 

u više znanstveno zvanje u skladu s rokovima predviđenim zakonom 

(3) Osobe koje s Pravnim fakultetom Osijek nisu sklopile ugovor o radu, odnosno osobe koje nisu 

zaposlene na Pravnom fakultetu Osijek ili Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznimno 

mogu biti nastavnici na Doktorskom studiju ako: 

1. su izabrane u u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora, redovitog 

profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju te prethodno ostvarile redovito 

napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje u skladu s rokovima predviđenim 

zakonom 

2. su izabrane u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i 

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju te prethodno ostvarile redovito napredovanje u 

više znanstveno zvanje u skladu s rokovima predviđenim zakonom 

3. su studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđene kao nositelj ili 

sunositelj kolegija 

4. ako su s Pravnim fakultetom Osijek sklopile drugi odgovarajući ugovor 

(4) Strani znanstvenik ili sveučilišni professor može biti nastavnik na Doktorskom studiju u skladu s 

uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ako je 

studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđen kao nositelj ili sunositelj predmeta 

ili istraživačkog seminara. 

 
 

Mentor 

Članak 30. 

(1) Po upisu na Doktorski studij Vijeće Doktorskog studija donosi odluku o formalnom imenovanju 

mentora, temi doktorske disertacije te prihvaćanju individualnog istraživačkog plana. 

(2) Mentor na Doktorskom studiju može biti osoba izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 

izvanrednog profesora, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju koja je 

prethodno ostvarila redovito napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje, u skladu s rokovima 

predviđenim zakonom, i koja pored uvjeta utvrđenih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ispunjava i barem četiri od sljedećih dvanaest 

uvjeta:  

1. dokazala se kao uspješan mentor/komentor doktorandima koji su uspješno obranili 

doktorsku disertaciju 

2. ima ukupan h-indeks (Hirschov indeks) prema Google Scholar barem 3 

3. koja je bila ili jest uspješan voditelj domaćih ili međunarodnih projekata 

4. koja je u proteklom petogodišnjem razdoblju provela barem 15 dana u kontinuitetu na 

usavršavanju u priznatoj međunarodnoj znanstvenoj ili znanstveno-nastavnoj ustanovi (što 

dokazuje odgovarajućom potvrdom) 

5. koja je samostalno ili u koautorstvu objavila znanstvenu knjigu, uredničku knjigu ili 

poglavlje u uredničkoj knjizi kod međunarodno priznatog izdavača (međunarodno priznati 

izdavač utvrđuje se na način istovjetan postupku izbora u znanstveno zvanje) 

6. koja je samostalno ili u koautorstvu objavila sveučilišni/fakultetski udžbenik ili znanstvenu 

monografiju namijenjenu doktorandima u fakultetskoj ili sveučilišnoj naknadi 

7. koja je samostalno ili u koautorstvu objavila sveučilišni/fakultetski udžbenik ili znanstvenu 

monografiju namijenjenu doktorandima kod komercijalnog priznatog domaćeg izdavača 



8. koja je član međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa indeksiranog u bazama 

Scopus, WOS ili Heinonline 

9. koja je član uredništva serijskih znanstvenih publikacija kod domaćih ili međunarodnih 

izdavača 

10. koja je bila plenarni govornik na međunarodnom znanstvenom skupu 

11. koja je bila nacionalni izvjestitelj na međunarodnom znanstvenom skupu za uže područje 

svoga znanstvenoga rada 

12. koja je zbog svoga znanstvenog rada bila angažirana u radu međunarodnih organizacija, 

europskih tijela ili agencija, odnosno domaćih tijela, primjerice radne skupine za izradu 

zakona 

(3) Osobi koja do imenovanja za mentora/komentora na Doktorskom studiju nije imala iskustva kao 

mentor/komentor doktorskog rada u postupku mentoriranja, te ne ispunjava uvjet 1. iz prethodnog 

stavka može pomagati imenovani mentor/komentor koji ispunjava spomenuti uvjet 

(4) Jedan mentor istovremeno može mentorirati najviše do šest doktoranada ali u različitim fazama 

Doktorskog studija, s time da paralelno može mentorirati maksimalno tri disertacije (od razdoblja 

prihvaćene javno obranjene teme). 

Mentor se prethodno svakom natječaju za prijem novih pristupnika očituje o namjeri prijema novih 

pristupnika te raspoloživim temama. Ukoliko mentor ima dovoljan broj doktoranada koje mentorira 

ne mora u idućim generacijama upisivati nove doktorande. Podaci o raspoloživim mentorima i 

istraživačkim temama objavljuju se na mrežnim stranicama Doktorskog studija. 

(5) Mentor je dužan savjesno, kompetentno te etički i znanstveno odgovorno brinuti se o doktorandu 

studentu kojem je imenovan za mentora.  

Mentor pomaže doktorandu  tijekom doktorskoga studija i obvezan ga je voditi i usmjeravati u 

znanstvenom radu i primjeni znanstvenih metoda tijekom izrade doktorske disertacije, pratiti 

kvalitetu njegova rada, poticati ga na objavljivanje radova i omogućiti mu uključivanje i 

sudjelovanje na znanstvenim projektima. 

Mentor je dužan izvršiti provjeru autentičnosti svakog pisanog rada doktoranda. 

(6) Mentor na propisanom obrascu, prema kriterijima koje utvrdi Vijeće Doktorskog studija verificira 

izvršenost izbornih studijskih obveza (16 ECTS bodova po svakoj studijskoj godini) 

(7) Mentor je obvezan podnositi izvješće o radu doktoranda i njegovu napredovanju tijekom 

doktorskog studija 

(8) U slučaju da mentor koji je preuzeo mentorstvo odlazi u mirovinu prije završetka doktorske 

disertacije, ima pravo, uz suglasnost Vijeća, obavljati mentorstvo do završetka postupka obrane 

doktorske disertacije. 

(9) Doktorandu može biti imenovan i komentor koji uz mentora sudjeluje u praćenju studenta kroz 

istraživački rad zbog njegove interdisciplinarnosti, u slučaju da je mentor iz inozemstva ili druge 

ustanove te u drugim opravdanim slučajevima. Komentor može biti nastavnik na Doktorskom 

studiju izabran u znanstveno-nastavno zvanje (docent, izvanredni ili redoviti profesor) ili 

znanstvenik izabran u znanstveno zvanje (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili 

znanstveni savjetnik) koji nije zaposlen na Fakultetu. 

 

 

VI.  ZAVRŠETAK STUDIJA 

 

Članak 31. 

(1) Doktorski studij završava se ispunjavanjem svih studijskih obveza u skladu sa studijskim 

programom, izradom i javnom obranom doktorske disertacije i stjecanjem 180 ECTS bodova. 

(2) Student doktorskog studija obvezan je prije obrane doktorske disertacije imati objavljen najmanje 

jedan znanstveni rad iz područja istraživanja doktorske disertacije u kojem je autor ili koautor. 

 

Članak 32. 

(1) Doktorska disertacija mora biti samostalan i izvoran rad studenta kojim se dokazuje samostalno 

znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koja sadrži znanstveni doprinos u 

znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju prava. 



(2) Elaboratom o studijskom programu predviđeno je uz hrvatski jezik, pisanje doktorske disertacije i 

na engleskom jeziku. 

(3) Naslov, sažetak i ključne riječi doktorske disertacije moraju bit na hrvatskom i engleskom jeziku. 

 

Članak 33. 

(1) Prijava kojom se pokreće postupak stjecanja doktorata znanosti mora sadržavati: prijedlog teme 

doktorske disertacije, obrazloženje teme, metodologiju rada te navođenje očekivanoga znanstvenog  

doprinosa. Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji donosi Vijeće Doktorskog studija. 

(2) Ispunjenost uvjeta pokretanja postupka za prihvaćanje teme doktorske disertacije utvrđuje Vijeće 

Doktorskog studija, odnosno Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti. 

(3) Ako Vijeće Doktorskog studija utvrdi da prijava ne sadrži potrebnu dokumentaciju, pozvat će 

pristupnika da dopuni prijavu u određenom roku koji ne može biti duži od 30 dana. 

 

Članak 34. 

(1) Vijeće Doktorskog studija na Prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti imenuje 

Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije od najmanje tri (3) člana i jednog zamjenika 

člana, koje u roku od devedeset (90) dana od dana imenovanja podnosi Vijeću Doktorskog studija 

izvješće s prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje teme doktorske disertacije. Mentor ili komentor 

ne može biti član Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije. 

(2) Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije provodi javnu obranu teme doktorskog rada 

u roku iz stavka 1. ovog članka. Datum obrane određuje Povjerenstvo, a isti se objavljuje na 

oglasnoj ploči i Internetskoj stranici Fakulteta. 

(3) Obrana teme doktorske disertacije je javna. 

(4) Ukoliko Povjerenstvo broji tri (3) člana, iznimno dva člana mogu biti nazočni putem izravne 

videokonferencijske veze. Ukoliko Povjerenstvo broji pet (5) članova, dva člana mogu biti nazočni 

putem izravne videokonferencijske veze. 

 

Članak 35. 

(1) Na temelju obrazloženog izvješća i prijedloga Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske  

disertacije, Vijeće Doktorskog studija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju 

predložene teme doktorske disertacije, obavještava osobu koja je prijavila temu doktorske 

disertacije, te određuje mentora pri izradi doktorske disertacije. 

(2) Student ima pravo jedanput tijekom studija promijeniti mentora/komentora ili temu uz pisani 

zahtjev Vijeću i uz pisano očitovanje prethodnog mentora. 

 

Članak 36. 

(1) Ako na temelju izvješća Povjerenstva Vijeće Doktorskog studija ocijeni da se predložena tema ne 

može prihvatiti, odbit će prijavu pristupnika. 

(2) Pristupnik iz stavka 1. ima pravo nakon proteka roka od 90 dana ponovno pokrenuti postupak za 

prijavu teme doktorske disertacije, jedanput u vremenu predviđenom za završetak studija, nakon 

čega gubi pravo na završetak studija. 

 

Članak 37. 

(1) Vijeće Doktorskog studija imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije od najmanje tri (3) 

člana. 

(2) Najmanje jedan član Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ne može biti zaposlen na 

Fakultetu. 

(3) Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mogu biti samo osobe u znanstvenom zvanju 

odnosno znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije. Mentor 

ili komentor ne može biti član Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. 

 

  



Članak 38. 

(1) Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije podnose izvješće, najkasnije u roku od 

devedeset (90) dana od primitka doktorske disertacije. 

(2) Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije sadrži: prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu 

rada s osvrtom na primijenjene metode, znanstveni sadržaj rada, ispunjenost uvjeta iz članka 31. 

stavka 2., te konačan prijedlog Povjerenstva. 

 

Članak 39. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije može u svom izvješću predložiti: 

- da se doktorska disertacija prihvati i pristupniku dopusti pristupiti obrani doktorske disertacije, 

- da se doktorska disertacija vrati pristupniku radi dopuna ili ispravki,  

- da se doktorska disertacija odbije. 

 

Članak 40. 

(1) Ukoliko Vijeće Doktorskog studija prihvati izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

u kojem je utvrđeno da doktorska disertacija ima nedostataka koji se mogu otkloniti, pozvat će 

pristupnika da otkloni nedostatke prema uputama i primjedbama Povjerenstva. 

(2) U slučaju iz prethodnog stavka pristupnik je dužan u roku od devedeset (90) dana od dana primitka 

zaključka Vijeća Doktorskog studija dopuniti doktorsku disertaciju. 

(3) Ako pristupnik u roku od devedeset (90) dana od dana primitka zaključka Vijeća Doktorskog 

studija ne postupi prema uputama i primjedbama Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, a 

za to nema opravdanog razloga, smatrat će se kao da je doktorska disertacija odbijena. 

 

Članak 41. 

Ukoliko Vijeće Doktorskog studija zaključi da izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ne 

pruža sigurnu osnovu za donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije, može u Povjerenstvo za 

ocjenu uključiti nove članove i zatražiti da podnesu izvješće ili imenovati novo Povjerenstvo za ocjenu 

doktorske disertacije koje će ponovno razmotriti doktorsku disertaciju i podnijeti izvješće Vijeću 

Doktorskog studija. 

 

Članak 42. 

(1) Nakon prihvaćanja pozitivne ocjene doktorske disertacije, u pravilu na istoj sjednici Vijeće 

Doktorskog studija imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije od najmanje tri (3) člana 

i jednog (1) zamjenika člana, te određuje datum i mjesto obrane. Najmanje jedan član Povjerenstva 

za obranu doktorske disertacije ne može biti zaposlen na Fakultetu. 

(2) Članovi Povjerenstva za obranu doktorske disertacije mogu biti i članovi Povjerenstva za ocjenu 

doktorske disertacije. 

(3) Članovi Povjerenstva za obranu doktorske disertacije mogu biti samo osobe u znanstvenom zvanju 

ili znanstveno-nastavnom zvanju. Mentor ili komentor ne može biti član Povjerenstva za obranu 

doktorske disertacije. 

 

Članak 43. 

(1) Ako je u izvješću Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ocjena negativna, a Vijeće 

Doktorskog studija ne donese odluku o proširenju sastava Povjerenstva ili imenovanju novog 

Povjerenstva radi nove ocjene, Vijeće Doktorskog studija će donijeti odluku da se doktorska 

disertacija odbije i obustavi postupak za stjecanje doktorata znanosti  i o tome obavijesti 

pristupnika. 

(2) Posebno obrazložena odluka o obustavljanju postupka stjecanja doktorata znanosti  pristupniku se 

dostavlja u roku od osam (8) dana. 

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka pristupnik ne može na Fakultetu ponoviti postupak stjecanja 

doktorata znanosti o istoj temi. 

 

  



Članak 44. 

(1) Obrana doktorske disertacije je javna. 

(2) Datum i mjesto obrane doktorske disertacije utvrđuje Vijeće Doktorskog studija, a obavijest o 

obrani doktorske disertacije oglašava se na oglasnoj ploči i Internet stranici Fakulteta. 

(3) Pristupnik brani doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije. 

(4) Član Povjerenstva koji je zbog opravdanih razloga spriječen osobno nazočiti javnoj obrani 

doktorske disertacije može sudjelovati u obrani putem izravne video veze. 

(5) O obrani doktorske disertacije vodi se zapisnik koji potpisuju članovi Povjerenstva i zapisničar. 

(6) U zapisnik se unosi odluka Povjerenstva o obrani doktorske disertacije. 

 

Članak 45. 

(1) Odluka Povjerenstva o obrani doktorske disertacije može biti: 

- obranio jednoglasnom odlukom Povjerenstva, 

- obranio većinom glasova Povjerenstva i 

- nije obranio. 

(2) Pristupnik koji nije obranio doktorsku disertaciju ima pravo nakon devedeset (90) dana od dana 

primitka odluke ponovno prijaviti izradbu i obranu doktorske disertacije, ali ne na istu temu. 

(3) Doktorska disertacija koja nije obranjena u roku od deset godina od dana prihvaćanja teme  

podliježe ponovnom postupku prihvaćanja teme. 

 

Članak 46. 

Doktorandu koji je uspješno obranio doktorski rad izdaje se potvrda o završenom Doktorskom studiju 

i stečenom akademskom stupnju doktora znanosti. U potvrdi se obvezno navodi znanstveno područje i 

polje u kojima je doktorand stekao doktorat znanosti te naslov doktorskog rada. 

 

Članak 47. 

(1) Doktorand je obvezan u roku od mjesec dana od dana obrane doktorske disertacije predati doktorsku 

disertaciju u dva (2) primjerka u elektroničkom obliku i najmanje devet (9) primjeraka u tiskanom 

obliku. Sadržaj i oblik propisan je posebnom odlukom za izradu doktorske disertacije koju donosi 

Vijeće Doktorskog studija. 

(2) Fakultet je obvezan dostaviti po jedan primjerak doktorskog rada odgovarajućim institucijama u 

Republici Hrvatskoj te Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 

(3) Doktorski rad Fakultet trajno objavljuje na javnoj internetskoj bazi doktorskih radova Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice, te na internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

odnosno na internet stranici Fakulteta. 

 

Članak 48. 

Diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti doktorandu na svečanoj promociji uručuje 

Rektor. 

 

 

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 49. 

(1) Doktorandi koji su upisani na Doktorski studij prije stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju pravo 

dovršiti studij prema studijskom programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija. 

(2) Mentori koji su imenovani doktorandima prije stupanja na snagu ovog Pravilnika zadržavaju 

stečena prava. 

 

Članak 50. 

Stručna tijela Doktorskog studija utvrđena člankom 2. koja su imenovana prije stupanja na snagu 

ovog Pravilnika nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su imenovana. 

 

  



Članak 51. 

Za donošenje i provedbu odredbi ovoga Pravilnika, te donošenje izmjena i dopuna ovoga Pravilnika 

nadležno je Fakultetsko vijeće. 

Članak 52. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Poslijediplomskom sveučilišnom 

(doktorskom) studiju Pravo od 27. rujna 2018. godine. 

 

Članak 53. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i primjenjuje se 

od dana stupanja na snagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom Poslijediplomskom 

(doktorskom) studiju Pravo od 16. srpnja 2021. godine (KLASA: KLASA: 003-01/21-01/11, URBROJ: 

2158/95-01-21-1 Tajništvo Fakulteta dana 16. kolovoza 2021. godine utvrdilo je i izradilo pročišćeni 

tekst Pravilnika o Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravo Pravnog fakulteta 

Osijek.  

Pročišćeni tekst Pravilnika o Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravo obuhvaća 

Pravilnik o Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravo od 11. siječnja 2021. godine i 

Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravo od 16. srpnja 

2021. godine u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 003-01/21-01/11 

URBROJ: 2158/95-01-21-2 
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Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević 

Tajnica 

 

 
Marijana Ljubić, mag. iur. 


