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1.  UVOD

1.1.   Uvodne napomene  
– o Pravnom fakultetu Osijek

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku (u daljnjem tekstu Fakultet) od svojega osnutka 1975. 
godine obrazovao je mnoge naraštaje vrsnih pravnika, koji 
su obavljali ili još uvijek obavljaju odgovorne poslove, uklju-
čujući i one na najvišim razinama, kao sudci, odvjetnici, dr-
žavni odvjetnici, veleposlanici, u tijelima državne uprave, lo-
kalne i područne (regionalne) samouprave, u gospodarskom, 
javnom i političkom životu, ali i one u području znanosti i 
visokoga obrazovanja.

Na Fakultetu je do 2015. godine studij završilo 6169 diplomi-
ranih pravnika i magistara prava (633 studenata na integri-
ranom preddiplomskom i diplomskom studiju i 5536 na do-
diplomskom studiju), 970 upravnih pravnika i prvostupnika 
uprave te 398 diplomiranih stručnih specijalista javne upra-
ve. Promjenama visokoškolskoga obrazovnog sustava u Re-
publici Hrvatskoj i primjenom Bolonjske deklaracije Pravni 
fakultet Osijek organizirao je tri poslijediplomska specijali-
stička studija: Poslijediplomski specijalistički studij „Lokal-
na i regionalna samouprava“, Poslijediplomski specijalistički 
studij „Kazneno pravo“ i Poslijediplomski specijalistički stu-
dij „Ljudska prava“.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hr-
vatske prihvatilo je 2007. godine financiranje znanstvenoga 

programa Fakulteta pod nazivom „Razvoj dobrog lokalnog 
i regionalnog upravljanja u Republici Hrvatskoj“, u koji je 
uključeno pet znanstvenih projekata: „Europeizacija hrvat-
ske lokalne i regionalne samouprave“, „Javni menadžment 
i upravljanje kvalitetom usluga“, „Zaštita prava manjina u 
međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima“ , 
„Ostvarivanje prava djeteta na zajedničkom europskom tr-
žištu“ i „Teorija i praksa institucionalnog pristupa regional-
nom razvoju“.

Profiliranjem vlastitih nastavnih kadrova i povećanjem 
broja nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja 
Fakultet stječe uvjete za jačanje svoje uloge u obrazovanju 
i vertikalnoj prohodnosti studenata na svim trima razina-
ma pravne izobrazbe. Smještanjem Fakulteta u regionalno i 
prekogranično okruženje i europski istraživački prostor te 
njegovom prepoznatljivošću kao znanstvene i visokoobra-
zovne ustanove s dokazanim iskustvom u istraživanjima u 
području prava, ali i ekonomije i stranih jezika, prepoznaju se 
kompetencije, zrelost, spremnost, odgovornost i ispunjenost 
potrebnih preduvjeta za organiziranje programa obrazova-
nja na III. razini (ciklusu) u području društvenih znanosti, 
znanstvenom polju prava. U nastavku slijedi detaljan opis 
programa Poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskoga) 
studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znan-
stvenog polja prava.
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1.2.  Razlozi  pokretanja studija

Prvi poslijediplomski studij, tada namijenjen stjecanju aka-
demskoga naslova magistra znanosti, Pravni fakultet Osijek 
osnovao je u akademskoj 1978./1979. godini, a već 1981. godine 
stekao je uvjete za samostalno provođenje postupka stjeca-
nja doktorata znanosti. Promjene koje su nastupile primje-
nom Bolonjske deklaracije Fakultetu postavljaju nove iza-
zove u vidu organizacije studija i prilagodbe zahtjevima su-
vremenoga sveučilišta 21. stoljeća. Nakon uspješnog stvara-
nja i izvođenja integriranoga preddiplomskog i diplomskog 
studija prava, specijalističkoga diplomskog stručnog studija 
javne uprave i ranije spomenutih poslijediplomskih specija-
lističkih studija te ispunjavanjem potrebnih preduvjeta za 
uspješnu organizaciju i realizaciju doktorskih studija, Fakul-
tet prepoznaje svoju ulogu u smještanju Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku kao regionalnoga sveučilišta 
istočne Hrvatske. Štoviše, nakon skoroga priključenja Repu-
blike Hrvatske Europskoj uniji Sveučilište preuzima i ulogu 
europskoga sveučilišta odgovornoga za visoko obrazovanje 
i kvalitetu znanstvenih istraživanja koja trebaju podignuti 
ukupnu razinu društvenoga i gospodarskoga razvoja, a osim 
tuzemnih studenata i doktoranada, i inozemnim studentima 
ponuditi suvremene, primamljive i kompetitivne obrazovne 
programe. 

Znanstvenim profiliranjem i pomlađivanjem znanstve-
no-nastavnoga kadra Pravni fakultet Osijek prepoznaje po-
trebu novoga pristupa organizaciji doktorskih studija. Dva 
relevantna procesa koja se zbivaju u modernim društvima 
- globalizacija i individualizacija, u području prava i prav-
ne izobrazbe mogu se uvjetno dopuniti izraženom europei-
zacijom kao dijelom ukupnih globalnih zbivanja. Zadaća je 
suvremenoga sveučilišta i fakulteta svoje istraživačke kapa-
citete, znanstveno djelovanje i obrazovanje novih naraštaja 
promatrati kroz fokus recentnih društvenih promjena i pa-
radigmi koje ih obilježavaju, potiču i misaono provociraju. U 

tom smjeru prepoznaje se potreba novoga pristupa doktor-
skim studijima prava koji, uvažavajući  tekovine Bolonjskoga 
procesa i humboldtovskoga sveučilišta, naglasak stavljaju ne 
samo na individualno istraživanje i propitivanje postojećih 
društvenih i pravnih odnosa i njihove uloge u promjenama 
pro futuro, već i nov odnos prema financiranju visokoga ob-
razovanja u uvjetima „liberalizacije tuzemnog sveučilišnog 
prostora“.

Veći broj doktora znanosti iz znanstvenoga područja društve-
nih znanosti, znanstvenoga polja prava potreban je ne samo 
zbog izvođenja fakultetske i sveučilišne nastave, već i sve 
intenzivnijega znanstvenog istraživanja u regiji (međuna-
rodni projekti, združena istraživanja i razmjena nastavnika, 
studenata i znanstvenika), povećanja broja akademski obra-
zovanih građana s najvišim stupnjem kvalifikacija i izraženi-
je potrebe suradnje s gospodarstvom koje pokazuje poseban 
interes za specijaliziranim znanjima i zaposlenima usmjere-
nim na permanentno (formalno, neformalno te informalno) 
cjeloživotno obrazovanje. 

1.3.  Razlozi promjena Elaborata doktorskoga studija 

Fakultetsko je vijeće na sjednici 19. svibnja 2015. usvojilo 
„Strateški plan za razdoblje 2015. - 2020.“, u kojem se kao je-
dan od ciljeva (točka 2. „Strategija znanstveno-istraživačkih 
djelatnosti“) navodi reforma doktorskoga studija. Kako bi se 
provelo usklađivanje sa Strateškim planom, nužne su bile 
izmjene Elaborata doktorskoga studija. U međuvremenu su 
pojedini nastavnici umirovljeni, a neki su viši asistenti na-
predovali u znanstveno-nastavno zvanje docenta pa će se 
izmjenama doći do nužnoga usklađivanja kapaciteta nastav-
nika s programom doktorskoga studija.

Ukinuta su dva modula - Radno i pravo socijalne sigurnosti 
te Međunarodno privatno pravo, a uspostavljena su dva nova 
modula - Europsko pravo i Pravno-teorijski modul, a mije-
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nja se i naziv jednoga od postojećih modula (naziv modula 
Međunarodno i europsko pravo mijenja se u Međunarodno 
pravo). Uspostava samostalnoga modula iz europskoga prava 
postala je nužnost budući da je Republika Hrvatska 1. srpnja 
2013. postala punopravnom članicom Europske unije, čime 
je izučavanje prava EU postalo iznimno važno i neizostav-
no. Na modulu obvezne predmete izvode nositelji dviju Jean 
Monnet katedri i jedna članica projektnoga tima na objema 
katedrama. Nema sumnje da će novi modul ispuniti očeki-
vanja svih koje se žele „specijalizirati“ i pisati disertaciju iz 
područja prava Europske unije. Studenti će pomoću obveznih 
predmeta dobiti temeljnu izobrazbu, a pomoću izbornih se 
predmeta mogu još uže profilirati u područjima europskoga 
javnog prava, radnoga prava i socijalne sigurnosti ili pak eu-
ropskoga međunarodnog privatnog i procesnog prava.  Prav-
no-teorijski modul uvodi se kao potpuno nov modul kojim 
se doktorandima nude kolegiji u čijem se središtu nalaze 
teme iz suvremene pravno-teorijske problematike. Njima 
se pomoću obveznih kolegija produbljuju znanja i vještine 
iz područja etike i etičnosti u pravu i pravnom zanimanju, 
pravnoga rasuđivanja kao oblika praktičnoga rasuđivanja te 
dubinski analiziraju i uočavaju praktični čimbenici aktualne 
hrvatske i europske pravne kulture. Ponuđenim se izbornim 
kolegijima doktorandima želi ponuditi dodatno profiliranje 
u važnim aktualnim pravno-teorijskim raspravama – čitanje, 
tumačenje i smisao pravnoga teksta, prava na slobodu izra-
žavanja te kritička evaluacija suvremene političke teorije u 
odnosu na pravo i osnovna pravna načela, u svrhu stjecanja 
praktičnih znanja i vještina za njihovo zanimanje. Taj novi 
modul nudi najnovije uvide u osnovna i aktualna pravna na-
čela kojima će se pravni profesionalci svakodnevno služiti, 
ali i oblikovati ih kroz vlastitu pravnu praksu.

1.4.   Usporedivost s programima uglednih inozemnih 
visokoškolskih institucija, posebice s onima iz 
zemalja Europske unije

Doktorski studij temelji se na načelima Bolonjskoga proce-
sa sadržanim u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i viskom 
obrazovanju i Pravilniku o studijima i studiranju Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Usporediv je s mnogim 
programima uglednih inozemnih visokoškolskih instituci-
ja, među kojima se posebice ističe doktorski studij na Prav-
nom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (http://www.pf.uni-lj.
si), a djelomice je usporediv s doktorskim studijima prava na 
sveučilištima: Tilburg University (http://www.tilburguni-
versity.edu), University of Essex (http://www.essex.ac.uk/), 
Brunel University (http://www.brunel.ac.uk/), Duke Law Sc-
hool (http://law.duke.edu/) i Cornell University Law School 
Programme (http://www.lawschool.cornell.edu/), ali i dok-
torskim studijima pravnih fakulteta na sveučilištima u Ma-
đarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj. Struktura studija nastoji 
spojiti iskustva sveučilišta i doktorskih programa razvijenih 
pod utjecajem germanskoga modela visokoga obrazovanja, 
ali i uz istodobnu kombinaciju prakse angloameričkih sveu-
čilišta, dominantno usmjerenih na istraživački, samostalan i 
mentorski rad. Kombiniranje dvaju modela može se posebice 
prepoznati u strukturi i obvezama doktoranada u II. , III., IV. , 
V. i VI. semestru predloženoga doktorskoga studija.
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2.  OPĆI DIO

2.1.  Naziv studija i pripadnost znanstvenim područjima i poljima

Naziv: 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava 
(skraćeno: Poslijediplomski doktorski studij prava)

Znanstveno područje: 5.0. Društvene znanosti

Znanstveno polje:  5.02. Pravo

2.2.   Nositelj studija i suradne ustanove koje sudjeluju u pokretanju izvođenja doktorskoga programa

Nositelj studijskoga programa:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  
Pravni fakultet Osijek

2.3.  Inovativnost doktorskoga programa

Doktorski je studij strukturiran u cilju promicanja inova-
tivnosti u području društvenih istraživanja, znanstvenoga 
polja prava s pripadajućim pravnim granama, pomoću indi-
vidualnoga pristupa i njegovanja osobnih istraživačkih i 
znanstvenih zanimanja doktoranada. Navedeno posebice 
dolazi do izražaja u dijelu koji se odnosi na izradu istraživač-
kih doktorskih seminara i znanstvenih radova tijekom dok-
torskoga studija. Suvremena usmjerenost na interdiscipli-
narnost i višedisciplinarnost u znanstvenim istraživanjima 
dodatno će misaono poticati znanstveni rad utemeljen na 

širem, holističkom pristupu, u kojem pravo treba promatrati 
u funkciji društvenih mijena i odnosa obilježenih procesima 
globalizacije i europeizacije, ali i sve izraženijega individua-
lizma. Štoviše, studij treba potaknuti promišljanje prava kroz 
teleološki, a ne strogo dogmatski, gramatički i normativni 
pristup, kako bi do izražaja došli kreativni i interpretacijski 
kapaciteti, sposobnost istraživanja i bavljenja znanstvenim 
radom doktoranada, ali i višeslojnost, višedimenzionalnost i 
međuzavisnost društvenih odnosa.
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2.4.   Uvjeti upisa na studij

Studij mogu upisati polaznici koji su prethodno završili in-
tegrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij prava, 
odnosno ostvarili 300 ECTS bodova u prethodnim razinama 
obrazovanja ili raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje 
potvrde ili diplome o izjednačavanju stečenoga akademskog 
naslova u skladu važećim propisima) te ukupnu prosječnu 
ocjenu 3,5 ili višu. Iznimno studij mogu upisati polaznici koji 
su prethodnu razinu studija završili s manjom prosječnom 
ocjenom, ali uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili 
znanstvenika iz odgovarajućega područja znanosti obuhva-
ćenih doktorskim studijem i uz pozitivnu ocjenu prijedloga i 
opisa područja osobnoga znanstvenog interesa povjerenstva 
koje čine nastavnici modula za čiji se upis kandidat prijav-
ljuje. 

Studij mogu upisati i polaznici koji su završili druge diplom-
ske ili ranije dodiplomske studije iz područja društvenih 
znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno polaznici koji 
su prethodno ostvarili 300 ECTS bodova i ukupnu prosječnu 
ocjenu 3,5 ili višu, ali samo uz dodatnu provjeru motivacije 
vezane uz namjeravano područje istraživanja na doktorskom 
studiju te znanstvene opravdanosti predloženog istraživanja.

Pri upisu na doktorski studij polaznika koji prethodno nisu 
završili studij prava, Vijeće doktorskoga studija odnosno po-
vjerenstvo koje Vijeće ovlasti, odredit će predmete iz progra-
ma integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija pra-
va koje pristupnik treba položiti, ali u opsegu ne većem od 
30 ECTS bodova. Uzimajući u obzir prethodno stečena znanja, 
Vijeće odnosno povjerenstvo utvrdit će sadržaj takvoga indi-
vidualnog pripremnog semestra.

Studij mogu upisati osobe koje 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 područ-
ja pravnih znanosti ili poslijediplomski doktorski studij iz 
područja drugih društvenih znanosti na drugim fakultetima 
u zemlji ili inozemstvu. U slučaju upisa navedenih pristupni-
ka na doktorski studij, Vijeće studija odnosno povjerenstvo 
koje Vijeće ovlasti, u skladu sa zakonskim propisima i aktima 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za svakog će 
pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u koji se semestar 
doktorskoga studija može upisati odnosno, uzimajući u ob-
zir prethodno stečena znanja i program prethodnoga studija, 
koji mu se položeni ispiti prethodnoga studija mogu priznati 
pri upisu na poslijediplomski doktorski studij.

2.5.  Kriteriji i postupci odabira polaznika

Osim uvjeta utvrđenih u prethodnoj točki, kriterije za oda-
bir polaznika utvrđuje Vijeće doktorskoga studija na temelju 
istraživačkih i znanstvenih kapaciteta doktorskoga studija i 
njegova programa, ravnajući se kriterijima izvrsnosti i pri-
marno definiranim interesom pristupnika za željenim po-
dručjem istraživanja.

Polaznici su obvezni uz prijavu na Doktorski studij prava 
predložiti mentora, a  najkasnije do kraja II. semestra i for-
malno odabrati mentora u odgovarajućem području istra-
živanja prema listi mentora koju će utvrditi Vijeće doktor-
skoga studija (u daljnjem tekstu: Vijeće). U motivacijskom 
pismu dužni su navesti razloge odabira određenoga modula 
studija te okvirno precizirati područje znanstvenoga istraži-
vanja pro futuro. Vijeće prije raspisivanja natječaja utvrđuje 
sve dodatne kriterije koje kandidati moraju zadovoljiti (npr. 
znanje stranih jezika, razlikovni ispiti, objavljeni radovi i sl.).

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.
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2.6.   Kompetencije koje student stječe 
završetkom studija, mogućnost nastavka 
znanstveno-istraživačkoga rada, mogućnost 
poslijedoktorskoga usavršavanja te zapošljavanja 
u javnom sektoru

Završetkom doktorskoga studija poslijedoktorandi stječu 
sposobnost samostalnoga bavljenja znanstvenim radom u 
području društvenih znanosti, znanstvenom polju prava, ali 
i u interdisciplinarnom području društvenih znanosti. Stje-
canjem akademskoga stupnja doktora znanosti ostvaruju se 
potrebni preduvjeti za daljnji razvoj znanstvene i istraživač-
ke karijere u okviru znanstvenih institucija te javnih i pri-
vatnih ustanova. 

Stjecanje doktorata znanosti omogućit će inter alia brojne pri-
like za zapošljavanje u javnom sektoru, posebice u područji-
ma u kojima su potrebna visokospecijalizirana i profilirana 
znanja i akademski stupanj doktora znanosti. Ne treba pod-
cjenjivati ni mogućnost zapošljavanja u brojnim institucija-
ma izvan zemlje, posebice nakon što je Republika Hrvatska 
postala punopravna članica Europske unije.

Nastavak poslijedoktorskoga usavršavanja moguće je ostva-
riti temeljem preporuka mentora, posebice individualnim 
prijavama na programe poslijedoktorskoga usavršavanja na 
međunarodno prepoznatim znanstvenim i visokoškolskim 
institucijama diljem Europe i svijeta. Pravni fakultet Osijek 
nastojat će stvoriti i institucijske mehanizme za međusobnu 
razmjenu doktoranada i poslijedoktoranada sa znanstvenim 
i visokoškolskim ustanovama s kojima tradicionalno njeguje 
bliske međusobne veze i različite oblike suradnje.

Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija stječe se 
akademski stupanj doktora znanosti (kratica: dr. sc.) iz znan-
stvenog područja: društvene znanosti, znanstvenog polja: 
pravo. Povjerenstvo za ocjenu doktorske disetacije u svome 
izvješću uz navedeno znanstveno područje i polje može do-
dijeliti i granu.
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3.  OPIS PROGRAMA

3.1.  Struktura i organizacija doktorskoga programa

Doktorski studij traje tri (3) godine odnosno šest (6) semestara, a završava izra-
dom i obranom doktorske disertacije kojom doktorand stječe akademski stu-
panj doktora znanosti (dr. sc.). Broj ECTS bodova tijekom doktorskoga studija 
iznosi 180, pri čemu jedan ECTS bod vrijedi 30 studentskih radnih sati (SRS). 
Studentski radni sati obuhvaćaju nastavu (rad s profesorom) i samostalan stu-
dentski rad potreban za svladavanje nastavnoga gradiva. 

Struktura doktorskoga programa usmjerena je na produbljivanje i proširivanje 
dosadašnjih znanja iz područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja prava 
s pripadajućim granama, uz nužan naglasak na interdisciplinarnost i potica-
nje samostalnoga istraživačkoga i mentorskoga rada. Sadržaj predmeta obliko-
van je u skladu s kompetencijama i referencijama nositelja.

Važnost pripreme za budući znanstveni rad i usvajanje znanja iz područja 
metodologije znanstvenoga istraživanja prepoznata je u I. semestru doktor-
skoga studija koji je posvećen usvajanju znanja iz jednoga od dvaju temeljnih 
metodoloških predmeta - Metodologije društvenih znanosti. Također, u II. se-
mestru produbljivanje i usvajanje novih, uže profiliranih znanja iz područja 
metodologije omogućeno je obveznim predmetom Metodologija prava. Svaki 
od navedenih predmeta nosi 8 ECTS bodova. 

Doktorski studij najviši je stupanj formalnoga obrazovanja, a svrha mu je 
izobrazba budućih doktora znanosti kroz nastavu, izradu znanstvenih rado-
va, znanstvenih istraživačkih seminara i doktorske disertacije, utemeljenih 
na izvornim istraživanjima. Neosporna je stoga važnost metodologije znan-
stvenoga istraživanja za kvalitetno svladavanje programa doktorskoga stu-
dija te istraživački i znanstveni rad doktoranda pro futuro. Samo temeljitom 
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pripremom iz područja metodologije izrade znanstvenoga 
rada moguće je očekivati izradu doktorske disertacije kao 
izvornoga doprinosa znanosti na čijem se temelju procjenju-
je sposobnost provođenja samostalnoga i za znanost važnoga 
istraživanja. Štoviše, uspješno je svladavanje metodologije 
znanstvenoga rada conditio sine qua non izgradnje doktorana-
da u vrhunske znanstvenike sposobne odgovoriti izazovima 
suvremene znanosti, tržišta rada, intelektualnih usluga i op-
ćenitoga razvoja. 

U I., II. i III. semestru doktorskoga studija program se nastoji 
približiti individualnim istraživačkim interesima doktora-
nada nastavom organiziranom u modulima s pripadajućim 
obveznim kolegijima, kao i mogućnošću odabira jednoga 
izbornog predmeta u svakom semestru. Devet modula kon-
cepcijski je usmjereno ne samo na mogućnost odabira užega 
područja znanstvenoga interesa svakog polaznika, već i na 
prepoznatljivost doktorskoga studija u nacionalnim okviri-
ma i okružnim zemljama (neki moduli uvažavaju činjenicu 
užega interdisciplinarnoga povezivanja; primjerice otežano 
profiliranje u području pravne povijesti, pravne tradicije i 
rimskoga prava u širem okruženju nastoji se prevladati pri-
jedlogom modula Rimsko pravo i pravna povijest). 

Obvezni predmeti modula podijeljeni u prva tri semestra 
nose svaki po 10 ECTS bodova, što podrazumijeva pojedinač-
nu opterećenost doktoranada od 900 SRS odnosno, umanjeno 
za sate izravne nastave, 60 SRS.

Želja za poticanjem individualnih istraživačkih sklonosti 
doktoranada zrcali se u mogućnosti da se tijekom I., II., III. 
semestra, u okviru preporučenih izbornih kolegija nastavni-
ka modula, s pripadajućim opterećenjem izraženim u satima 
nastave i ECTS bodovima, odluče za sve ili neke preporučene 
izborne kolegije pojedinoga semestra odnosno iste kombini-
raju s kolegijima drugih modula (obveznim ili izbornim) isto-
ga semestra odnosno izbornim kolegijima sa zbirne liste. Na 
taj se način želi potaknuti interdisciplinaran pristup, a pro-

gram doktorskoga studija što više prilagoditi individualnim 
potrebama i znanstvenim interesima polaznika. Doktorandi-
ma će se u pogledu odabira izbornih kolegija preporučiti kon-
zultiranje s nastavnicima modula, imajući na umu činjenicu 
da od ukupnoga broja obveznih predmeta modula i izabranih 
izbornih predmeta ne mogu odabrati više od tri predmeta na 
kojima se kao jedini nositelj pojavljuje isti nastavnik.

Od I. do IV. semestra doktorandi, osim pohađanja nastave i 
polaganja ispita iz obveznih odnosno izbornih kolegija, imaju 
obvezu izraditi  dva istraživačka seminara i dva znanstvena 
rada. Istraživački se seminar u program uvodi s namjerom 
daljnjega produbljivanja istraživačkih interesa, poticanja kri-
tičkoga mišljenja i usvajanja znanstvene metodologije. Teme 
će istraživačkih seminara za svaki modul studija biti predlo-
žene izvedbenim planom odnosnog semestra te će se redovito 
obnavljati u svrhu zadržavanja aktualnosti i usklađenosti s 
trendovima istraživanja u znanstvenom području društvenih 
znanosti, posebice znanstvenom polju prava s pripadajućim 
granama. Istraživački seminar sadržajno treba biti što uže 
povezan s temom istraživanja doktorske disertacije, a men-
tori istraživačkoga rada mogu biti svi nositelji obveznih ili iz-
bornih predmeta studija. Također, istraživački seminar može 
se organizirati na način koji podrazumijeva grupni prikaz i 
raspravu o istraživačkim postignućima i/ili najavu i pret-
hodno izlaganje radova sa znanstvene konferencije. Potonje 
je povezano s obvezom doktoranda da tijekom III. i IV. seme-
stra izradi dva znanstvena rada, od kojih bar jedan mora biti 
objavljen i javno prezentiran na međunarodnoj znanstvenoj 
konferenciji prije javne obrane teme doktorske disertacije. 
Navedena obveza izrade znanstvenoga rada tijekom studija 
podrazumijeva izradu novoga znanstvenog rada, stoga se dok-
torandu ne može priznati eventualno ranije objavljen(i) znan-
stveni rad(ovi). Znanstveni rad podrazumijeva rad koji prema 
mentorovoj procjeni može biti recenziran kao izvorni znan-
stveni rad, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni rad ili 
poglavlje u znanstvenoj knjizi, zborniku radova ili zborniku 
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radova s međunarodne konferencije. Rad objavljen u znan-
stvenom časopisu podrazumijeva časopis s međunarodnim 
uredništvom i međunarodnim recenzentima odnosno časo-
pis koji se referira u priznatoj međunarodnoj bazi podataka 
definiranoj uvjetima za znanstveno napredovanje u području 
društvenih znanosti (polje pravo ili srodno polje).

Jedan od znanstvenih radova mora biti izložen na domaćoj 
ili međunarodnoj konferenciji te objavljen ili prihvaćen za 
objavu, što je u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskim 
studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izrada i javna obrana teme doktorske disertacije kruna je IV. 
semestra doktorskoga studija i nosi 20 ECTS bodova. Broj do-
dijeljenih bodova u skladu je s Pravilnikom o studijima i stu-
diranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te se 
cijelom strukturom studija želi naglasiti nužnost promišlje-
noga i znanstveno utemeljenoga te opravdanoga prijedloga 
teme doktorske disertacije i istraživanja, kao temeljnih pre-
duvjeta uspješne realizacije doktorskoga studija za svakog 
doktoranda.

V. i VI semestar doktorskoga studija obuhvaćaju istraživanje, 
izradu i obranu doktorske disertacije i nose ukupno 60 ECTS 
bodova raspodijeljenih na jednake dijelove.

Struktura studijskoga programa doktorskoga studija uteme-
ljena je na istraživačkom usmjerenju, organizirana prema 
mentorskom sustavu i prilagođena svakomu doktorandu. 
Pri opterećenju doktoranada izravnom nastavom i samostal-
nim istraživačkim radom izraženim ECTS bodovima i satima 
ukupnoga opterećenja poštovale su se odredbe Pravilnika 
o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Razvidno je kako program poštuje 
omjer od 30 % izravne nastave predviđene studijskim progra-
mom i 70 % ukupnih obveza predviđenih studijskim progra-
mom koje se odnose na znanstveno-istraživački, samostalan 
i mentorski rad. 
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3.2.   Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula 
s brojem sati aktivne nastave potrebnim za 
njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

1. godina

I. semestar 
Naziv kolegija Broj sati Status kolegija Nositelj/i 

kolegija
ECTS 

bodovi
Metodologija 
društvenih 
znanosti

15 opći obvezni predmetni 
nastavnik

8

Obvezni predmet 
modula I

20 obvezni predmetni 
nastavnik

10

Izborni predmet I 15 izborni predmetni 
nastavnik

8

Istraživački  
seminar I

konzultacije obvezni / u 
dogovoru s 
predmetnim 
nastavnikom

predmetni 
nastavnik

4

Ukupno 50 sati - - 30

II. semestar 

Naziv kolegija Broj sati Status kolegija Nositelj/i 
kolegija

ECTS 
bodovi

Metodologija 
prava

15 opći obvezni predmetni 
nastavnik

8

Obvezni predmet 
modula II

20 obvezni predmetni 
nastavnik

10

Izborni predmet II 15 izborni predmetni 
nastavnik

8

Istraživački 
seminar II

Konzultacije obvezni / u 
dogovoru s 
predmetnim 
nastavnikom

predmetni 
nastavnik

4

Ukupno 50 sati - - 30

2. godina
III. semestar

Naziv kolegija Broj sati Status kolegija Nositelj/i 
kolegija

ECTS 
bodovi

Obvezni predmet 
modula III

20 obvezni predmetni 
nastavnik

10

Izborni predmet III 15 izborni predmetni 
nastavnik

8

Znanstveni rad I konzultacije obvezni / u 
dogovoru s 
predmetnim 
nastavnikom

predmetni 
nastavnik

12

Ukupno 35 sati - - 30

IV. semestar

Naziv kolegija Broj sati 
istraživanja Status Nositelj/i 

kolegija
ECTS 

bodovi
Znanstveni rad II konzultacije obvezni / u 

dogovoru s 
predmetnim  
nastavnikom

mentorski 10

Izrada prijave 
i javna obrana 
teme doktorske 
disertacije

- obvezni - 20

Ukupno - - - 30

3. godina
V.  semestar

Naziv kolegija Broj sati 
istraživanja Status Nositelj/i ECTS

Istraživanje i 
izrada doktorske 
disertacije

- obvezni mentorski 
rad

30

Ukupno - - - 30

VI. semestar

Naziv kolegija Broj sati 
istraživanja Status Nositelj/i ECTS

Izrada i obrana 
doktorske disertacije

- obvezni mentorski 
rad

30

Ukupno - - - 30
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MODULI I STRUKTURA MODULA 
(abecednim redom, I. , II. i III. semestar)

I. Opći obvezni predmeti

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Metodologija društvenih znanosti 
15 O 

Prof. dr. sc. Nihada Mujić-Mehičić / 
Doc. dr. sc. Martina Mikrut

8 I.

Metodologija pravnih znanosti
15 O 

Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc / 
Doc. dr. sc. Predrag Zima

8 II

II. Obvezni predmeti po modulima

1. Modul Građansko i obiteljsko pravo

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar
Građansko pravo – odabrani instituti 20 O Prof. dr. sc. Vlado Belaj / 

Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček
10 I.

Suvremeni instituti obiteljskog prava 20 O Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar 10 II.

Izabrani instituti građanskog procesnog i ovršnog prava 20 O Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić / Doc. 
dr. sc. Paula Poretti / Doc. dr. sc. 
Katarina Knol Radoja

10 III.

2. Modul Kazneno pravo

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar 

Odabrana poglavlja hrvatskog i poredbenog kaznenog prava 20 O Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić / 
Doc. dr. sc. Marin Mrčela

10 I.

Kazneno procesno pravo – odabrana poglavlja 20 O Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, 
professor emeritus / 
Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić / 
Doc. dr. sc. Ante Novokmet

10 II.

Međunarodno i europsko kazneno 20 O Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, 
nprofessor emeritus / 
Izv. prof. dr. sc. Vuletić/ 
Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić

10 III.
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3. Modul Europsko pravo

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Institucije i pravni sustav EU 20 O Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević 10 I.

Sloboda kretanja radnika i pravo zapošljavanja u EU 20 O Prof. dr. sc. Mario Vinković 10 II.

Građansko procesno i međunarodno privatno pravo EU 20 O Prof. dr. sc. Eduard Kunštek / 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko / 
Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan

10 III.

4. Modul Međunarodno pravo

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Suvremeno međunarodno pravo i međunarodni odnosi 20 O Prof. dr. sc. Mira Lulić 10 I.

Ljudska prava – odabrana poglavlja 20 O Prof. dr. sc. Mira Lulić 10 II.

Pravo međunarodnih organizacija 20 O Nastavnik će biti imenovan 10 III.

5. Modul Rimsko pravo i pravna povijest

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar
Ius commune – temelji privatnopravnih znanosti 20 O Doc. dr. sc. Nikol Žiha 10 I.
Europska pravna povijest 20 O Prof. dr. sc. Miro Gardaš 10 II.
Hrvatska pravna tradicija u europskom pravno-političkom 
okruženju

20 O Prof. dr. sc. Miro Gardaš 10 III.

6. Modul Trgovačko pravo i pravo društva

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Domaće i međunarodno suvremeno trgovačko pravo 20 O Izv. prof. dr. sc. Dubravka 
Akšamović 

10 I.

Insolvencijsko pravo 20 O Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić 10 II.

Pravo tržišnog natjecanja 20 O Izv. prof. dr. sc. Dubravka 
Akšamović 

10 III.
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7. Modul Upravno pravo

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Upravno pravo – odabrana poglavlja 20 O Prof. dr. sc. Boris Ljubanović 10 I.

Suvremene upravne doktrine: od novog javnog 
menadžmenta do dobrog upravljanja

20 O Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota 10 II.

Posebni upravni postupci 20 O Prof. dr. sc. Boris Ljubanović 10 III.

8. Modul Ustavno pravo

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Konstitucionalno oblikovanje višestupnjevane dobre  
vladavine

20 O 
Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, profe-
ssor emeritus 

10 I.

Poredbeno ustavno pravo 20 O Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević 10 II.

Ustavni poredak EU 20 O Doc. dr. sc. Mato Palić 10 III.

9. Modul Pravno-teorijski  

Naziv predmeta Broj sati nastave Status Nositelj ECTS Semestar

Pravno rasuđivanje 20 O Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak 10 I.

Pravna (ne)kultura 20 O Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica 10 II.

Etika u pravu 20 O Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak / 
Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica

10 III.
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III. Preporučeni izborni predmeti modula

Naziv predmeta Broj sati Status Nositelj ECTS Semestar

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Građansko i obiteljsko pravo

Građanskopravni ugovori 15 I Prof. dr. sc. Vlado Belaj / 
Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček

8

Odštetno pravo 15 I Prof. dr. sc. Vlado Belaj 
/ Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček

8

Međunarodno i europsko obiteljsko pravo 15 I Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar / 
Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan

8

Pravo na pošteno suđenje u građanskim stvarima 15 I Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić 8

Obiteljska medijacija 15 I Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar 8

Prava djece 15 I Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar 8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Kazneno pravo

Procesni položaj djeteta u kaznenom postupku 15 I Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić 8

Kaznena odgovornost poslodavaca i menadžera 15 I Prof. dr. sc. Mario Vinković / 
Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić

8

Sustavi maloljetničkog kaznenog pravosuđa 15 I Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić / Doc.
dr.sc. Zvonimir Tomičić / Doc. dr. sc. 
Barbara Herceg Pakšić

8

Pravo odmjeravanja kazne 15 I Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić/ Doc. dr. 
sc. Barbara Herceg Pakšić / 
Doc. dr. sc. Marin Mrčela

8

Kazneno pravo u sudskoj praksi 15 I Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić / Doc. dr. 
sc. Marin Mrčela 

8

Poredbeno kazneno pravosuđe 15 I Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović 8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Europsko pravo

Pravo jednakosti u EU 15 I Prof. dr. sc. Mario Vinković 8

Pravo tržišnog natjecanja EU 15 I Izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović 8

Pravosudni sustav EU 15 I Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević 8

Pravo unutrašnjeg tržišta EU 15 I Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević 8

Europsko međunarodno postupovno pravo u izabranoj sudskoj 
praksi

15 I Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan 8
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Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Međunarodno pravo

Subjektivitet u međunarodnom pravu 15 I Prof. dr. sc. Mira Lulić 8

Nacionalizam, odcjepljenje i samoodređenje 15 I Prof. dr. sc. Mira Lulić 8

Kultura i kulturna prava 15 I Prof. dr. sc. Mira Lulić / 
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

8

Pravo na slobodu izražavanja 15 I Doc. dr. sc. Ivana Tucak 8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika Rimsko pravo i pravna povijest

Rimsko komparativno stvarno pravo 15 I Doc. dr. sc. Nikol Žiha 8

Upravni sustavi kroz povijest 15 I Prof. dr. sc. Miro Gardaš 8

Pravo – od običaja do kodifkacije 15 I Prof. dr. sc. Miro Gardaš 8

Rimsko komparativno stvarno pravo 15 I Doc. dr. sc. Nikol Žiha 8

Upravni sustavi kroz povijest 15 I Prof. dr. sc. Miro Gardaš 8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Trgovačko pravo i pravo društva

Korporativno upravljanje 15 I Izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović / 
Doc. dr. sc. Predrag Zima

8

Međunarodno obilježeni ugovorni odnosi 15 I Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko / Izv. 
prof. dr. sc. Mirela Župan 

8

Ovršno pravo 15 I Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić / Doc. dr. 
sc. Paula Poretti

8

Europsko pravo – odabrane teme 15 I Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević / 
Doc. dr. sc. Dunja Duić

8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Upravno pravo

Lokalna samouprava i građansko sudjelovanje 15 I Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota 8

Komparativna lokalna samouprava 15 I Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota 8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Ustavno pravo

Izborni menadžment 15 I Doc. dr. sc. Mato Palić 8

Hrvatsko ustavno sudovanje 15 I Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević 8

Institucije za zaštitu ljudskih prava u RH 15 I Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević 8

Izborni i stranački sustav 15 I Doc. dr. sc. Mato Palić 8

Ustav krize i ljudska prava 15 I Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević 8

Preporučeni izborni predmeti nastavnika modula Pravno-teorijski

Filozofija prava 15 I Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak 8

Pravo na slobodu izražavanja 15 I Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak 8

Uvod u modernu političku misao 15 I Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica 8

Pravo i književnost 15 I Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica 8



Pravni fakultet Osijek
20

   
   

 O
pi

s 
pr

og
ra

m
a

IV. Ostali izborni predmeti doktorskoga studija

Naziv predmeta Broj sati Status Nositelj ECTS Semestar

Ekonomska analiza prava 15 I Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić 8

Održivi razvoj – pravni aspekti 15 I Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša 8

Upravljanje ljudskim resursima 15 I Prof. dr. sc. Nihada Mujić-Mehičić 8

Upravljanje kvalitetom 15 I Izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević 8

Krizno komuniciranje 15 I Doc. dr. sc. Martina Mikrut 8

Pravo životinja 15 I Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota 8

Pravna zaštita i praćenje kvalitete okoliša 15 I Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša 8

Intercultural Communication and Presentation Skills (na engl. jeziku) 15 I Izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić 8

Fiskalni sustav RH 15 I Prof. dr. sc. Renata Perić 8

Financijski proračun lokalnih i regionalnih jedinica 15 I Prof. dr. sc. Renata Perić 8

Poredbeno prometno pravo 15 I Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 8

Pravo unutarnje plovidbe 15 I Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 8

Međunarodno prometno pravo 15 I Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 8

Europski sustavi alternativnog rješavanja sporova – arbitraža i mirenje 15 I Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko 8

Primjena stranog prava pred sudovima u RH 15 I 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko / 
Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan

8

Nacionalne manjine u Europi 15 I Nastavnik će biti imenovan 8

Pravo državljanstva 15 I Nastavnik će biti imenovan 8

Vijeće doktorskoga studija prije početka I., II. i III. semestra objavit će popis izbornih kolegija koje doktorandi mogu birati 
odnosno upisati u I., II. i III. semestru.
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3.3.   Obvezne i izborne aktivnosti (sudjelovanje na 
seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i 
sl.) i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS bodovima

Prethodno je u odjeljku 3. 1., Struktura i organizacija dok-
torskoga studija, pojašnjena mogućnost prikupljanja ECTS 
bodova. Razvidno je kako doktorandi tijekom doktorskoga 
studija imaju obvezu izraditi najmanje dva znanstvena rada 
i dva istraživačka seminara te rezultate svojih znanstvenih 
istraživanja predstaviti na bar jednoj međunarodnoj znan-
stvenoj konferenciji. Također, u Uvjetima upisa na studij pre-
cizirane su mogućnosti priznavanja određenoga broja ECTS 
bodova odnosno položenih predmeta na drugim poslijedi-
plomskim studijima (raniji magistarski znanstveni studiji) 
odnosno poslijediplomskim specijalističkim / doktorskim  
studijima u Hrvatskoj i/ili inozemstvu. Vijeće će doktor-
skoga studija, ili povjerenstvo koje Vijeće ovlasti, u svakom 
pojedinačnom slučaju procijeniti mogućnosti priznavanja 
ECTS bodova prikupljenih na obveznim i izbornim aktivno-
stima (seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i 
sl.) odnosno moguća supstituiranja tako stečenih bodova 
ECTS bodovima koji su studijskim programom namijenjeni 
istraživačkim seminarima. Navedeno će poglavito biti raz-
matrano u slučaju posebne zamolbe doktoranada i njihova 
prethodnoga pohađanja poslijediplomskih seminara, radio-
nica, domaćih i međunarodnih konferencija za doktorande 
i predstavljanja radova i znanstvenih rezultata na istima te 
znanstvenog usavršavanja tijekom doktorskoga studija, što 
se dokazuje stjecanjem ECTS bodova i/ili certifikata/potvrda 
koji se izdaju kada je riječ o takvim programima.

Kao kriterij izražavanja studentskih aktivnosti i priznavanja 
dijela ECTS bodova u obzir će se uzimati približno vrijeme 
nužno za pripremu i pisanje znanstvenoga rada, boravak na 
znanstvenom skupu, rezultati boravka odnosno istraživanja 
na međunarodno priznatoj instituciji ili vrijeme potrebno 
za pripremu ispita na prethodno završenom poslijediplom-
skom (specijalističkom) studiju. 

3.4.   Ritam studiranja (uvjeti napredovanja kroz 
studij, upisa u sljedeći semestar odnosno sljedeću 
godinu studija te preduvjeti upisa pojedinoga 
predmeta ili skupine predmeta)

Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određeno je kako je dok-
torand tijekom doktorskoga studija obvezan izvršavati svo-
je nastavne i izvannastavne aktivnosti utvrđene studijskim 
programom, koje mu prema ECTS bodovnom sustavu omo-
gućuju napredovanje na doktorskom studiju. 

Tijekom doktorskoga studija doktorand ima pravo jedanput 
promijeniti mentora ili temu, uz pisani zahtjev Vijeću dok-
torskoga studija i pisano očitovanje prethodnoga mentora. 

Prilikom prijave i obrane teme doktorske disertacije doktorand 
bi prethodno trebao položiti sve obvezne i izborne predmete te 
ispuniti druge obveze utvrđene studijskim programom.

Nastavne aktivnosti izvode se kroz obvezne i izborne pred-
mete. Istraživački seminari tematski trebaju biti vezani uz 
planirano područje doktorskoga istraživanja, stoga je jasna 
usmjerenost studija prema prilagodbi studijskih obveza temi 
doktorske disertacije i istraživanja.

3.5.   Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij, način 
odabira studenata, obveze studijskih savjetnika 
i voditelja doktorskih disertacija te doktorskih 
kandidata 

Sustav savjetovanja i vođenja kroz doktorski studij utvrđen 
je strukturom studijskoga programa i provodi se neprekid-
no tijekom doktorskoga studija. Doktorandima se na početku 
studija, na I. godini studija, a najkasnije do kraja II. semestra, 
imenuje mentor. 

Mentor je dužan savjesno, kompetentno te etički i znanstve-
no odgovorno brinuti se o studentu kojem je imenovan za 
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mentora te neprekidno pratiti njegov znanstveni rad i istra-
živanje. 

Studentu u izradi doktorske disertacije pomaže mentor kojeg, 
na prijedlog studenta, imenuje Vijeće doktorskoga studija uz 
prethodnu pisanu suglasnost nastavnika o prihvaćanju men-
torstva. Za mentora može biti imenovan nastavnik koji je: 

●  nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju (docent, 
izvanredni ili redoviti profesor) koji sudjeluje u nasta-
vi na Doktorskom studiju;

●  znanstvenik izabran u znanstveno zvanje koji nije za-
poslen na Fakultetu (znanstveni suradnik, viši znan-
stveni suradnik ili znanstveni savjetnik ili ekvivalen-
tno zvanje ako je riječ o mentoru koji je akademsko 
zvanje stekao u inozemstvu) te je aktivno uključen u 
znanstveno istraživanje iz područja teme doktorske 
disertacije; 

●  professor emeritus koji sudjeluje u izvođenju nastave 
na Doktorskom studiju; 

●  ugledni inozemni znanstvenik ili sveučilišni profesor 
koji nije zaposlen na Fakultetu, koji na temelju poseb-
nog ugovora sudjeluje u izvođenju nastave. 

Mentor pomaže doktorandu tijekom doktorskoga studi-
ja i obvezan je voditi ga u znanstvenom radu i primjeni 
znanstvenih metoda tijekom izrade doktorske disertacije, 
pratiti kvalitetu njegova rada, poticati ga na objavljivanje 
radova i omogućiti mu sudjelovanje na znanstvenim i 
umjetničkim projektima. Mentor je obvezan jednom go-
dišnje podnositi izvješće o radu doktoranda i njegovu na-
predovanju tijekom doktorskoga studija. Ako mentor koji 
je preuzeo mentorstvo na doktorskom studiju odlazi u mi-
rovinu prije završetka doktorske disertacije, ima pravo, uz 
suglasnost Vijeća doktorskoga studija, obavljati mentor-
stvo do završetka postupka obrane doktorske disertacije.

Studentu osim mentora doktorske disertacije može biti ime-
novan i komentor koji uz mentora sudjeluje u praćenju dok-
toranda u istraživačkom radu zbog njegove interdisciplinar-
nosti ili ako je mentor iz inozemstva ili druge suradne usta-
nove. Komentor može biti osoba u znanstveno-nastavnom 
zvanju (docent, izvanredni i redoviti profesor) ili znanstve-
nik izabran u znanstveno zvanje (znanstveni suradnik, viši 
znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik).

3.6.   Popis predmeta koje studenti mogu izabrati s 
drugih doktorskih studijskih programa  

Vijeće doktorskoga studija za svaki će semestar doktorskoga 
studija, nakon prethodne analize sadržaja, ciljeva i ishoda 
doktorskih kolegija drugih sastavnica Sveučilišta i/ili Dok-
torske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predložiti popis pred-
meta koje studenti mogu izabrati s drugih sastavnica Sveu-
čilišta odnosno drugih studijskih programa. Mogući odabir 
doktorskih kolegija s drugih hrvatskih sveučilišta i/ili inoze-
mnih sveučilišta podliježe prethodnom odobravanju Vijeća 
doktorskoga studija i treba biti u široj ili užoj vezi sa znan-
stvenim interesom doktoranda i područjem željenoga istra-
živanja i znanstvene profilacije pro futuro.

3.7.   Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom 
jeziku (uz navođenje jezika)

Nastava na doktorskom studiju izvodi se na standardnom 
hrvatskom jeziku. Mogućnost izvođenja nastave na stranom 
jeziku ovisit će o interesu doktoranada i jezičnim kompeten-
cijama studenata i mentora. U slučaju iskazanoga interesa, 
Vijeće doktorskoga studija u posebnoj će tablici objaviti po-
pis obveznih i izbornih kolegija, razvrstanih po semestrima, 
koji se mogu izvoditi na stranom jeziku te uz naznaku stra-
noga jezika na kojem se mogu izvoditi.
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3.8.   Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova 
(pripisivanje bodovne vrijednosti predmetima 
koje studenti mogu izabrati s drugih studija 
na sveučilištu predlagatelju ili drugim 
sveučilištima)

Odlukom Vijeća Doktorskoga studija, u skladu sa studijskim 
programom, može pobliže biti određeno priznavanje ECTS 
bodova studentima doktorskoga studija koji su završili posli-
jediplomski znanstveni studij prema prijašnjim propisima 
i studentima koji su završili poslijediplomski specijalistički 
studij u skladu sa Zakonom. Priznavanje ECTS bodova mogu-
će je i kada to zahtijeva upisni kandidat koji je bodove stekao 
na započetom doktorskom studiju drugoga fakulteta u zem-
lji ili inozemstvu. Navedena mogućnost predviđena je i pret-
hodno djelomice precizirana ovim studijskim programom, 
a broj ECTS bodova pripisivat će se prema bodovima koji se 
pojedinom izbornom predmetu mogu dodijeliti na doktor-
skom studiju. Preciznije, predmetima koji se priznaju u kvoti 
izbornih predmeta može se pripisati najviše osam (8) ECTS 
bodova po predmetu jer je riječ o broju bodova koji su izbor-
nim predmetima dodijeljeni u ovom studijskom programu. 

Student doktorskoga studija može izabrati predmete s dru-
gih doktorskih studija na Sveučilištu te sa sveučilišta u ze-
mlji i inozemstvu. Odlukom Vijeća doktorskoga studija, u 
skladu sa studijskim programom, utvrđuju se kriteriji i uvje-
ti prijenosa ECTS bodova. Vijeće doktorskoga studija obvezno 
je prenijeti ECTS bodove predmeta koji su izabrani s drugih 
doktorskih studija na Sveučilištu. Kriteriji i uvjeti prijenosa 
ECTS bodova s drugih doktorskih studija mogu se temeljiti i 
na posebnom ugovoru među pojedinim nositeljima doktor-
skih studija u zemlji i inozemstvu.

3.9.   Način završetka studija i uvjeti za prijavu teme 
doktorske disertacije (postupak i uvjeti za 
prihvaćanje teme doktorske disertacije, postupak 
i uvjeti ocjene doktorske disertacije, uvjeti i način 
obrane doktorske disertacije)

Doktorski studiji završavaju se ispunjavanjem svih studij-
skih obveza u skladu sa studijskim programom, izradom i 
javnom obranom doktorske disertacije te stjecanjem 180 
ECTS bodova. Nakon završetka doktorskoga studija i uspješ-
ne obrane doktorske disertacije, Sveučilište Josipa Jurja Stro-
ssmayera, u skladu sa Zakonom, doktorandu izdaje diplomu 
o završenom doktorskom studiju i polučenom akademskom 
stupnju doktora znanosti. Prilikom prijave i obrane teme 
doktorske disertacije student bi morao prethodno položi-
ti sve obvezne i izborne predmete te ispuniti druge obveze 
utvrđene studijskim programom. 

Izradom, prijavom i javnom obranom teme doktorske diser-
tacije, pred imenovanim povjerenstvom, student stječe 20 
ECTS bodova u IV. semestru. Slijedom nastavnoga opterećenja 
izraženog u ECTS bodovima, razvidno je kako izrada, prijava i 
javna obrana teme doktorske disertacije podrazumijeva indi-
vidualan rad i opterećenje studenata u iznosu od 500 sati.

Student doktorskoga studija obvezan je prije obrane doktor-
ske disertacije imati objavljen najmanje jedan znanstveni 
rad iz područja istraživanja doktorske disertacije.

Doktorska disertacija mora biti samostalan i izvoran rad pri-
stupnika kojim se dokazuje samostalno znanstveno istraži-
vanje uz primjenu znanstvenih metoda. Doktorska diserta-
cija mora sadržavati znanstveni doprinos u odgovarajućem 
znanstvenom području odnosno pripadajućem znanstve-
nom polju. Oblici doktorske disertacije mogu biti: znanstve-
no djelo – monografija i znanstveno djelo koje se temelji na 
objavljenim člancima. Doktorska disertacija piše se na hr-
vatskom jeziku, ali se uz suglasnost stručnog vijeća nositelja 
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studija odnosno Vijeća doktorskoga studija, može se pisati i 
na nekom od svjetskih jezika. Naslov, sažetak i ključne rije-
či doktorske disertacije moraju biti napisani na hrvatskom i 
engleskom jeziku. Doktorska disertacija predaje se u elektro-
ničkom obliku i kao uvezana doktorska disertacija. Zahtjevi 
glede sadržaja i oblika doktorske disertacije bit će propisani 
na posebnom obrascu za izradu doktorske disertacije.

Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije odre-
đen je Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku te drugim aktima Fakulteta i Sveučilišta. Obvezan sadr-
žaj prijave teme doktorske disertacije kao i sadržaj Obrasca 
za prijavu teme doktorske disertacije također je propisan. 

Pristupniku koji je uspješno obranio doktorsku disertaciju 
Vijeće doktorskoga studija izdaje potvrdu o završenom dok-
torskom studiju i stečenom akademskom stupnju doktora 
znanosti. U potvrdi se obvezno navodi znanstveno područje i 
polje u kojoj je doktorand stekao doktorat znanosti te naslov 
doktorske disertacije.

Doktorand je obvezan u roku od mjesec dana od dana obrane 
doktorske disertacije predati uvezane primjerke doktorske 
disertacije i njegovu elektroničku inačicu tajništvu nositelja 
studija. Tajništvu nositelja studija predaje se pet (5) uvezanih 
primjeraka doktorske disertacije. Tajništvo nositelja studija 
obvezno je dostaviti po jedan primjerak doktorske disertaci-
je odgovarajućim institucijama u Republici Hrvatskoj. Jedan 
primjerak doktorske disertacije predaje se odgovarajućem 
zavodu odnosno odsjeku ili katedri, mentoru i knjižnici no-
sitelja studija.

Doktorska disertacija u elektroničkoj verziji objavljuje se na 
internetskoj stranici Sveučilišta odnosno internetskoj stra-
nici Pravnoga fakulteta Osijeku.

3.10.   Uvjeti uz koje polaznik stječe pravo na potvrdu 
(certifikat) o apsolviranom dijelu doktorskoga 
programa kao dijelu cjeloživotnoga obrazovanja

Polaznik u svakom trenutku može dobiti potvrdu o ispunje-
nim obvezama na doktorskom studiju, ako mu je potvrda 
potrebna u kakvu opravdanu svrhu (prijelaz na drugi studij, 
mobilnost i sl.). Potvrda se izdaje na prethodni zahtjev po-
laznika/doktoranda u kojem su precizirani razlozi izdavanja 
potvrde. U potvrdi se navode ispunjene obveze tijekom dok-
torskoga studija i ostvareni ECTS bodovi. 

3.11.   Uvjeti i način stjecanja doktorata znanosti upisom 
doktorskoga studija i izradom doktorske disertacije 
bez pohađanja nastave i polaganja ispita

Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utvrđeni su posebni na-
čini upisa doktorskoga studija i stjecanje doktorata znanosti 
bez upisa na doktorski studij. Osoba koja je ostvarila znan-
stvena postignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvje-
tima za izbor u znanstvena zvanja, može na temelju odluke 
stručnog vijeća i uz suglasnost Senata steći doktorat znano-
sti izradom i javnom obranom doktorske disertacije bez upi-
sa na doktorski studij. Znanstvena dostignuća ostvaruju se 
ispunjavanjem uvjeta u skladu sa Zakonom i posebnim pro-
pisima za izbor u najmanje znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika u odgovarajućem znanstvenom području i polju.

3.12.  Maksimalno trajanje studiranja 

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. 

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. 
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4. Ostalo 

4.1. Popis potencijalnih mentora 

Ime i prezime, zvanje

1. Zvonimir Lauc, professor emeritus

2. Vladimir Ljubanović, professor emeritus

3. Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić

4. Prof. dr. sc. Vlado Belaj

5. Prof. dr. sc. Eduard Kunštek

6. Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić

7. Prof. dr. sc. Miro Gardaš

8. Prof. dr. sc. Mira Lulić

9. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović

10. Prof. dr. sc. Renata Perić

11. Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko

12. Prof. dr. sc. Mario Vinković

13. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović

14. Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota

15. Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica

16. Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević

17. Izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić

18. Izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević

19. Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša

20. Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

21. Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

22. Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

23. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj

Ime i prezime, zvanje

24. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan

25. Doc. dr. sc. Dunja Duić

26. Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić

27. Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić

28. Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček

29. Doc. dr. sc. Katarina Knol Radoja

30. Doc. dr. sc. Martina Mikrut

31. Doc. dr. sc. Marin Mrčela

32. Doc. dr. sc. Ante Novokmet 

33. Doc. dr. sc. Mato Palić

34. Doc. dr. sc. Paula Poretti

35. Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić

36. Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić

37. Doc. dr. sc. Predrag Zima

38. Doc. dr. sc. Nikol Žiha

*popis se sustavno nadopunjava 
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4.2. Procjena troškova izvedbe studija

Troškovi izvedbe studija i tiskanja diplome po studentu pri-
kazani su u financijskoj evaluaciji u prilogu Elaborata o stu-
dijskom programu i Odluci o posebnim naknadama Sveuči-
lišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku,  te iznose 61.600,00 
kuna (slovima: šezdesetjednutisućušeststotinakuna) plativo 
u više rata a definirani su u Ugovoru o studiranju koji pola-
znik sklapa pri upisu na studij. 

Na sva pitanja provedbe i organizacije Doktorskog studija 
primjenjuju se pravila Elaborata o studijskom programu (iz-
mijenjen i dopunjen 2015), Pravilnika  o Sveučilišnom posli-
jediplomskom doktorskom studijuiz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja PRAVA (pročišćeni 
tekst 2015) te shodno ostalih akata Fakulteta i Sveučilišta te 
relevantnih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj.
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Izdavač:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Kontakt:
http://www.pravos.unios.hr/

Pravni fakultet Osijek
Stjepana Radića 13
HR-31 000 Osijek
Republika Hrvatska

email: ured@pravos.hr 
 doktorski@pravos.hr 

tel.: 031 224 500
fax.: 031 224 540
IBAN: HR8023400091100163962

Dizajn i tisak:
Krešendo, Osijek
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