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HODOGRAM PRIJAVE TEME DOKTORSKE 
DISERTACIJE 

 

TKO ŠTO KADA 

MENTOR  Potpisuje izjavu o prihvaćanju 
mentorstva (obrazac) 

 IV. Semestar 


DOKTORAND  Pokreće postupak predajom u referadu: 

• (Obrazac: DR.SC. 1) 

• Prilog: izjavu ili izjave mentora o 
suglasnosti i prihvaćanju mentorstva 

 IV. semestar 


REFERADA  Upućuje dokumentaciju stalnom tijelu - 

Povjerenstvu za stjecanje doktorata 
znanosti 

 Po primitku 


POVJERENSTVO ZA 
STJECANJE 
DOKTORATA 
ZNANOSTI 

 Utvrđuje ispunjenost uvjeta za 
pokretanje postupka za prihvaćanje 
teme doktorske disertacije 

 izrađuje i podnosi Vijeću DS izvještaj s 
prijedlogom Povjerenstva za 
prihvaćanje teme 

 Po primitku 


VIJEĆE 
DOKTORSKOG 
STUDIJA 

 usvaja/odbija izvještaj Povjerenstva 

 u slučaju nepotpune prijave pozvat će 
pristupnika da dopuni prijavu u roku koji 
ne može biti duži od 30 dana 

 imenuje Povjerenstvo za prihvaćanje 
teme doktorske disertacije od najmanje 
tri člana 

 Sljedeća sjednica od primitka 


REFERADA  dostavlja dokumentaciju 

članovima povjerenstva 
 Po primitku 


POVJERENSTVO ZA 
PRIHVAĆANJE TEME 
DOKTORSKE 
DISERTACIJE 

 razmatra prijavu i izvještaj Povjerenstva 
za stjecanje doktorata znanosti 

 utvrđuje datum i mjesto javne 
obrane teme doktorske disertacije o 
čemu izvješćuje vodstvo studija 

 provodi javnu obranu (čl. 34. st. 4 
Pravilnika o Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju 
Pravo) 

 podnosi Vijeću DS izvješće s 
prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje 
teme doktorske disertacije i mentora 
(Obrazac: DR.SC. 2) 

 u roku od 90 dana od 
imenovanja 
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TKO ŠTO KADA 

REFERADA  objavljuje na oglasnoj ploči i web 
stranici Studija odluku o održavanju 
javne obrane doktorske disertacije. 

 8 dana prije javne obrane 


REFERADA / 
RAČUNOVODSTV
O 

 organizira održavanje obrane, po potrebi 
video vezu, putnu dokumentaciju i 
smještaj vanjskog člana/članova 
povjerenstva 

 obavještava elektronski 
doktorande i  mentore o 
održavanju obrane 

 vodi zapisnik javne obrane 

 po primitku 


VIJEĆE 
DOKTORSKOG 
STUDIJA 

 usvaja odluku o prihvaćanju ili 
odbijanju predložene teme doktorske 
disertacije 

 sljedeća sjednica od zaprimanja 


  ukoliko prihvaća Izvještaj Vijeće imenuje 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske 
disertacije od najmanje tri (3) člana 

 1 nije zaposlen u ustanovi, mentor- 
komentor nije član povjerenstva 

 sljedeća sjednica od zaprimanja 


PRISTUPNIK  ukoliko odbija izvještaj jer temeljem 

izvješća Povjerenstva ocijeni da se 
predložena tema ne može prihvatiti 
pristupnik 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 

 sljedeća sjednica od zaprimanja 


REFERADA  obavještava osobu koja je prijavila 

temu doktorske disertacije o odluci 
Vijeća 

 sljedeće radne dane 
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  REFERENTNI DOKUMENTI 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 182/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) 
Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Pravilnik o Sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znan- stvenog polja prava 


