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(18. srpnja 2006.; Broj: 02-61/8-2006)

6. UVJETI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA DISERTACIJE TE PREDAJU I OBRANU
GOTOVE DISERTACIJE
6.1. UVJETI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA DISERTACIJE
Članak 27.
Svi pristupnici koji su redovito upisani u doktorski studij mogu odmah po upisu u studij
dostaviti Fakultetskom vijeću zahtjev za pokretanje postupka prijave prijedloga disertacije.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sa svom propisanom dokumentacijom dostavlja se Odboru
za disertacije, sukladno naputcima Odbora za disertacije.
Članak 28.
Osoba koja je ostvarila znanstvena dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za
izbor u znanstvena zvanja, može uz uvjete propisane općim aktom Sveučilišta i uz suglasnost
Senata steći akademski stupanj doktora znanosti.
6.2. UVJETI ZA PREDAJU GOTOVE DISERTACIJE
Članak 29.
Pristupnici kojima je prihvaćen i odobren prijedlog disertacije dužni su, u roku pet godina od
završetka nastave predmeta doktorskog studija, dostaviti Odboru za disertacije na ocjenju i
daljnji postupak neuvezani primjerak gotove disertacije.
Neuvezani primjerak gotove disertacije može se dostaviti najranije 15 dana od datuma
konačnog odobrenja prijedloga disertacije.
Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka prijedlog disertacije podliježe postupku ponovne
procjene prema uvjetima važećim u trenutku procjene.
6.3. UVJETI ZA PRISTUPANJE JAVNOJ OBRANI GOTOVE DISERTACIJE
Članak 30.
Studenti doktorskog studija, kojima je stručno povjerenstvo pozitivno ocijenilo neuvezani
primjerak gotove disertacije, javnoj obrani gotove disertacije mogu pristupiti tek nakon što
Odboru za disertacije i Fakultetskom vijeću predoče jasne dokaze o ispunjavanju ostalih
uvjeta za pristupanje javnoj obrani gotove disertacije, i to:
(a) Primjerak barem jednog tiskanog rada (ili probni otisak – galley proofs – odnosno
ispis online verzije prihvaćenog rada) koji je objavljen u časopisu referiranom u
«Current Contents» i s čimbenikom odjeka većim od jedan, na kojem je pristupnik
prvi autor ili drugi autor ako je mentor prvi autor, a tema rada je vezana uz temu
disertacije pristupnika i
(b) Primjerak ili preslike barem dva meñunarodno recenzirana sažetka sa znanstvenih
skupova.

7.3. MENTORI DISERTACIJE
Članak 40.
Pristupnik ima pravo, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta u Zagrebu, na odabir mentora za
svoju disertaciju.
Odluku o imenovanju mentora donosi Fakultetsko vijeće, uz pisanu suglasnost mentora o
prihvaćanju mentorstva te ostalu potrebnu dokumentaciju propisanu naputkom Odbora za
disertacije.
Članak 41.
Mentor disertacije ne može biti član stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga disertacije,
ocjenu gotove disertacije te javnu obranu disertacije.
Članak 42.
Mentor disertacije mora biti osoba s akademskim stupnjem doktora znanosti, izabrana u
znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje, aktivno uključena u znanstveno istraživanje dok
obavlja zadaću mentora.
Mentori iz stavka 1. ovog članka moraju imati prethodna znanstvena postignuća u posljednjih
pet godina (radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u CC-u), te biti voditelji znanstvenih
projekata i/ili programa ili suradnici na znanstvenim projektima/programima.
Mentor je odgovoran za uspješan dovršetak i obranu disertacije pristupnika. Osoba može
istodobno biti mentor samo za jednog pristupnika, a u opravdanim i jasno obrazloženim
slučajevima za najviše tri pristupnika.
Članak 43.
Professor emeritus i/ili akademik može biti članom povjerenstava u postupcima za stjecanje
akademskog stupnja doktora znanosti, te mentor disertacije.
8.3. ODBOR ZA DISERTACIJE
Članak 49.
Odbor za disertacije je stalno stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća koje ujednačava
mjerila i koordinira aktivnosti u postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti od
trenutka prijave prijedloga disertacije do javne obrane gotove disertacije i promocije.
Posebnim Pravilnikom potanko su propisani:
(a) prava i dužnosti te način rada Odbora za disertacije,
(b) obrasci i prateća dokumentacija za prijavu prijedloga disertacije, predaju gotove
disertacije te postupak javne obrane disertacije,
(c) prava i dužnosti mentora disertacije i
(d) prava i dužnosti stručnih povjerenstava za ocjenu prijave teme disertacije, gotove
disertacije te javnu obranu disertacije, kao i način i rokovi za sastavljanje izvješća
stručnih povjerenstava.
Pravilnik Odbora za disertacije donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Prodekana za znanost i
uz suglasnost Dekana.

8.5. STRUČNA POVJERENSTVA U POSTUPKU PRIJAVE, OCJENE I OBRANE
DISERTACIJE

Članak 51.
Na prijedlog Odbora za disertacije, Fakultetsko vijeće imenuje sljedeće vrste stručnih
povjerenstava:
(a) Povjerenstvo za ocjenu prijedloga disertacije,
(b) Povjerenstvo za ocjenu gotove disertacije,
(c) Povjerenstvo za javnu obranu gotove disertacije.
Na temelju izvješća stručnog povjerenstva te prijedloga Odbora za disertacije, Fakultetsko
vijeće može:
(a) odlučiti da se izviješće i prijedlog prihvate, te da se pristupniku odobri izrada
predložene disertacije, odnosno obrana gotove disertacije (kad su izvješće i prijedlog
pozitivni) ili da se prijedlog disertacije ili gotova disertacija odbiju (kad su izvješće i
prijedlog negativni);
(b) zaključiti da izvješće i prijedlog ne predstavljaju valjan temelj za prihvaćanje
prijedloga disertacije ili gotove disertacije, te imenovati dodatne članove stručnog
povjerenstva ili razriješiti postojeće i imenovati novo stručno povjerenstvo;
(c) na prijedlog Odbora, razriješiti postojeće i imenovati novo stručno povjerenstvo, kad
je zbog prekoračenja propisanih rokova ili drugih propusta postojećeg stručnog
povjerenstva došlo do neopravdanog kašnjenja ili potpunog zastoja u postupku.
Članak 52.
U postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, članovi stručnih povjerenstava
moraju biti osobe s akademskim stupnjem doktora znanosti, koje su izabrane u znanstvenonastavno zvanje ili u znanstveno zvanje.
Članak 53.
U postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, članovi stručnih povjerenstava ne
mogu biti:
(a) osobe koje su srodstvom povezane s pristupnikom (krvno ili rodbinsko srodstvo, npr. otac
ili majka, djed ili baka, brat ili sestra, suprug ili supruga),
(b) osobe koje s pristupnikom dijele zajedničke financijske interese (npr. ko-autorstvo ili
suvlasništvo patenta).
Članak 54.
U postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, stručna povjerenstva imaju u
pravilu tri člana (koji su u pravilu članovi Fakulteta).
Iznimno stručna povjerenstva mogu imati i pet članova, u sljedećim situacijama:
(a) tema disertacije je izrazito interdisciplinarna, zadire u više od tri znanstvena polja;
(b) pristupnik je u drugom znanstvenom području završio diplomski studij ili stekao
akademski stupanj magistra znanosti; u tom slučaju barem jedan član stručnog
povjerenstva mora biti iz odgovarajućeg studija odnosno znanstvenog područja.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 62.
Osobe koje su stekle akademski stupanj magistra znanosti mogu steći akademski stupanj
doktora znanosti obranom disertacije izvan doktorskog studija najkasnije u roku od osam
godina od dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelathnosti i visokom obrazovanju
(to jest do 15. 08. 2011.), ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su stekle akademski stupanj magistra znanosti u znanstvenom području u kojem
žele steći akademski stupanj doktora znanosti, ili u drugom odgovarajućem
znanstvenom području;
- da su objavile najmanje jedan znanstveni rad u časopisu s meñunarodno priznatom
recenzijom ili da su najmanje godinu dana aktivno sudjelovale u znanstvenom
istraživanju na visokim učilištima ili znanstvenim institutima što se dokazuje radom
utvrñenim u stavku 2. ovog članka.
Ako su osobe iz stavka 1. ovog članka stekle stupanj magistra znanosti u znanstvenom
području u kojem žele steći stupanj doktora znanosti ili u drugom odgovarajućem srodnom
znanstvenom području, takvi pristupnici mogu pokrenuti postupak prijedloga disertacije uz
dokaz da su kao prvi autor objavile barem jedan znanstveni rad u časopisu indeksiranom u
«Current Contents» s čimbenikom odjeka (impact factor) većim od 1.
Pristupnici iz stavka 1. ovog članka, koji su završili diplomski studij ili magistarski studij iz
znanstvenog područja koje ne odgovara znanstvenom području iz kojega se želi prijaviti tema
disertacije, prije prihvaćanja teme moraju uspješno položiti skupni ispit pred povjerenstvom
za ocjenu teme iz odabrane znanstvene grane i predmeta istraživanja te pokazati da poznaju
problematiku istraživanja i vladaju predloženim metodama. Sadržaj skupnog ispita odreñuje
Fakultetsko vijeće.
Odredbama ovog Pravilnika je utvrñeno kako se definiraju časopisi s meñunarodno priznatom
recenzijom iz stavka 1. ovoga članka.
O pokretanju postupka za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti izvan doktorskog
studija odlučuje Senat Sveučilišta na prijedlog Fakultetskog vijeća.

