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Na temelju članka 138 i  230. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj 2014./2015. 

godini, održanoj 7. srpnja 2015. godine, pod točkom 18. dnevnog reda donio je 

 

 

P R A V I L N I K  

o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu  

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  

 

(1) Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje ustroj studija, nositelji studija, 

trajanje studija, uvjeti upisa na studije, način izvedbe studija, prava i obveze studenata, 

prava i obveze mentora, praćenje kvalitete studija te druga pitanja značajna za 

poslijediplomske studije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem  

tekstu: Sveučilište) i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama 

Sveučilišta. 

(2) Ovim Pravilnikom pobliže se određuju minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje 

poslijediplomskih studija, a dodatne uvjete mogu svojim pravilima odrediti 

znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.   

(3) Svi pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

 

II. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI 

 

Članak 2. 

 

(1) Poslijediplomski studiji su: 

 poslijediplomski sveučilišni studiji 

 poslijediplomski specijalistički studij. 

(2) Poslijediplomski sveučilišni studij su doktorski studiji i mogu biti znanstveni  i umjetnički  

studiji i osposobljavaju studente za razvoj i primjenu znanstvenih i umjetničkih  

dostignuća. 

(3) Poslijediplomski specijalistički studij su dio koncepta cjeloživotnog obrazovanja za 

stjecanje dodatnih znanja, kompetencija i vještina.  

 
 

II.1. Poslijediplomski sveučilišni studij 

 

Članak 3. 

 

(1) Poslijediplomski sveučilišni studij je studij za stjecanje akademskog stupnja doktora 

znanosti (dr.sc.) odnosno doktora umjetnosti (dr. art.) i može se upisati nakon završenog  
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diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija, odnosno mogu ga upisati osobe koje  imaju završen dodiplomski studij 

po studijskom sustavu prije 2005. godine. Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog 

studija stječe se 180 ECTS bodova.  

(2) Poslijediplomski sveučilišni studiji temelje se na stjecanju znanja kroz izvorno 

istraživanje u jednom ili više znanstvenih područja i polja ili u interdisciplinarnom 

području odnosno umjetničkom istraživanju u umjetničkom području ili 

interdisciplinarnom umjetničkom polju.  

(3) Središnja je sastavnica poslijediplomskog studija znanstveno istraživanje odnosno 

umjetničko istraživanje. Aktivnosti u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija 

organiziraju se kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti. 

 

 

II.2. Poslijediplomski specijalistički studiji 

 

Članak 4. 

 

Poslijediplomski specijalistički studij traje od jedne do dvije godine, završetkom kojeg se 

stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke ili dijela struke sukladno 

studijskom programu i 60 do 120 ECTS bodova.  

 

 

II.3. Ustroj poslijediplomskih studija 

 

Članak 5. 

 

(1) Poslijediplomski sveučilišni studiji ustrojavaju se u jednom ili više 

znanstvenih/umjetničkih područja i polja u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i 

statutima znanstveno-nastavnih i umjetničko nastavnih sastavnica, i ovim Pravilnikom.   

(2) Poslijediplomski sveučilišni studiji može ustrojavati Sveučilište, odnosno znanstveno-

nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice jednog ili više sveučilišta/visokih učilišta u 

suradnji sa  znanstvenim institutima.   

(3) Poslijediplomski sveučilišni studiji može ustrojiti Sveučilište, odnosno znanstveno-

nastavna ili umjetničko-nastavna sastavnica u znanstvenom području i polju, odnosno 

umjetničkom području i polju, uz uvjet da izvodi diplomski odnosno integrirani 

preddiplomski i diplomski studij iz istog znanstvenog ili umjetničkog područja i polja. 

(4) Sveučilište i znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna sastavnica može ustrojiti s 

drugim sveučilištem ili drugim visokim učilištem, a u suradnji sa znanstvenim institutima 

poslijediplomski sveučilišni studij u interdisciplinarnom području. Ukoliko se 

poslijediplomski sveučilišni studij ustrojava kao interdisciplinarni studij, uvjet je 

izvođenje diplomskog, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog  studija u svim 

poljima u kojima se ustrojava poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij. 

(5) Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se izvoditi u doktorskoj školi koju ustrojava 

Sveučilište u okviru jednog ili više znanstvenih i/ili umjetničkih područja radi povećanja 

istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanja interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti 

izvedbe poslijediplomskih doktorskih studija na temelju Odluke Senata.  
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(6) Poslijediplomski specijalistički studiji ustrojavaju se na Sveučilištu ili Sveučilište u skladu 

sa Statutom Sveučilišta povjerava znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama, 

fakultetima i Umjetničkoj akademiji organizaciju poslijediplomskih specijalističkih studija 

iz znanstvenih i umjetničkih područja te znanstvenih i umjetničkih polja s pripadajućim 

granama. 

(7) Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studiji organiziraju se i izvode na 

Sveučilištu ili na pojedinim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama. 

(8) Poslijediplomski sveučilišni studij i poslijediplomski specijalistički studij ustrojava se na 

Sveučilištu, odnosno znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici na temelju 

dopusnice/odluke Senata odnosno na temelju rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta o upisu studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog, odnosno 

poslijediplomskog specijalističkog studija u Upisnik studijskih programa koji je uvjet za 

početak izvođenja poslijediplomskih studija.    

 

 

II.4. Oblici izvedbe i nositelji poslijediplomskih sveučilišnih studija 

 

Članak 6. 

 

(1) Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se izvoditi samostalno te kao zajednički studij, 

združeni studij i u doktorskoj školi.   

(2) Nositelji samostalnih poslijediplomskih sveučilišnih studija:  

- Sveučilište za studije koji su interdisciplinarni   

- znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice: fakulteti i Umjetnička 

akademija.   

(3) Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se dijelom izvoditi i u suradnji sa sveučilišnim i 

znanstvenim institutima i to na temelju posebnog Ugovora između Sveučilišta i 

znanstvenog instituta uz suglasnost Senata. Ugovorom se pobliže uređuje način i uvjeti 

izvedbe studija. 

(4) Zajednički poslijediplomski sveučilišni studij je studij koji izvode dva ili više sveučilišta, 

pri čemu je samo jedno sveučilište nositelj. 

(5) Zajednički studij mogu izvoditi dva ili više akreditirana visoka učilišta u Republici 

Hrvatskoj od kojih je najmanje jedna znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica 

Sveučilišta i pri čemu je jedno visoko učilište nositelj. 

(6) Ukoliko više znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta izvodi studij, 

nositelj studija određuje se Odlukom Senata. 

(7) Združeni poslijediplomski sveučilišni studij je zajednički studijski program dva ili više 

sveučilišta koje je akreditiralo svako sveučilište i svako sveučilište sudjeluje u upisu 

studenata, a nakon završetak studija student može dobiti jedinstvenu diplomu dva ili više 

sveučilišta ili diplomu sveučilišta na kojem je upisao studij, a u kojoj se navodi da je 

studij bio združeni studij. 

(8) Združeni studij može biti zajednički program dva ili više visokih učilišta od kojih je 

najmanje jedno znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta, a najmanje jedno 

je izvan Republike Hrvatske. 

(9) Združeni studiji mogu se ustrojiti ako su visoka učilišta akreditirana sukladno Europskim 

standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ili 

ekvivalentnom standardu kvalitete. 
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(10)  Ustroj, izvedba i završetak združenog studija temelji se na sporazumu partnerskih    

institucija kojim se pobliže uređuje združena provedba studijskog programa i zajednička 

kvalifikacija, a provodi se sukladno odredbama Zakona. 

(11)  Doktorska škola ustrojava se udruživanjem najmanje dva poslijediplomska sveučilišna  

studija na temelju suglasnosti Senata, a nositelj poslijediplomskih sveučilišnih studija koji 

su udruženi u doktorsku školu je Sveučilište. 

 

 

II.5. Oblici izvedbe i nositelji poslijediplomskih specijalističkih studija 

 

Članak 7. 

 

(1) Poslijediplomski specijalistički studij izvodi Sveučilište ili organizaciju i izvedbu studija u 

skladu sa Statutom povjerava znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama. 

(2) Interdisciplinarne poslijediplomske specijalističke studije izvodi Sveučilište. 

(3) Zajednički studij mogu izvoditi dvije ili više znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice 

Sveučilišta, a nositelja studija određuje se Odlukom Senata. 

(4) Zajednički studij mogu izvoditi dva ili više akreditirana visoka učilišta u Republici 

Hrvatskoj od kojih je najmanje jedna znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica 

Sveučilišta i pri čemu je jedno visoko učilište nositelj. 

(5) Poslijediplomski specijalistički studiji mogu se dijelom izvoditi i u suradnji sa 

sveučilišnim i znanstvenim institutima i to na temelju posebnog ugovora između 

Sveučilišta i znanstvenog instituta uz suglasnost Senata. Ugovorom se pobliže uređuje 

način i uvjeti izvedbe studija. 

 

II.5. Studijski program 

 

Članak 8. 

 

(1) Poslijediplomski studiji se ustrojavaju prema studijskom programu koji predlaže 

Sveučilište, odnosno znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice: fakulteti i Umjetnička 

akademija. Studijske programe donosi Senat u skladu sa Zakonom. 

(2) Studijski programi moraju sadržavati sve odredbe određene Zakonom, Statutom 

Sveučilišta te Uputama Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

 

 

II.6. Struktura poslijediplomskog sveučilišnog studija 

 

Članak 9. 

 

(1) Struktura poslijediplomskog sveučilišnog studija određena je studijskim programom 

nositelja studija. 

(2) Studijskim programom poslijediplomskog sveučilišnog studija u pravilu se utvrđuju: 

 nastavne aktivnosti 

 izvannastavne aktivnosti.  
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(3) Nastavne aktivnosti izvode se kroz obvezne i izborne predmete i kroz izravne oblike  

nastave koje čine predavanja, istraživački seminari, vježbe, radionice i sl. Izravni oblici 

nastave nose u pravilu 30 % ukupnih obveza predviđenih pojedinim studijskim 

programom. 

(4) Polaganjem obveznih i izbornih predmeta student stječe u pravilu 20 ECTS bodova kroz  

     sve tri godine poslijediplomskog sveučilišnog studija i ukupno u pravilu 60 ECTS bodova.  

(5) Izvannastavne aktivnosti nose u pravilu 70 % ukupnih obveza predviđenih studijskim  

      programom i obuhvaćaju provedbu znanstvenog istraživanja uz vodstvo i nadzor mentora  

      te izradu znanstvenih radova, prezentacije, umjetničke prezentacije, seminare,   

      laboratorijski rad ili druge oblike praktičnoga rada čiji je cilj izrada doktorske disertacije. 

      Za različite izvannastavne aktivnosti u skladu sa studijskim programom pojedinog      

      poslijediplomskog sveučilišnog studija student može steći u pravilu 50 ECTS bodova. 

(6) Boravkom  na drugim domaćim ili inozemnim sveučilištima u trajanju najmanje 3 

mjeseca ili prezentacijom znanstvenih rezultata sudjelovanjem na međunarodnim 

znanstvenim skupovima stječe se u pravilu 20 ECTS bodova. 

(7) Prijavom teme doktorske disertacije u pravilu se stječe 10 ECTS bodova, a javnom 

prezentacijom rezultata istraživanja iz područja teme doktorske disertacije pred 

Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u pravilu se stječe  20 ECTS bodova.  

(8) Student treće godine poslijediplomskog sveučilišnog studija obvezan je prije obrane 

doktorske disertacije imati objavljen najmanje jedan znanstveni rad iz područja 

istraživanja doktorske disertacije ili javnu   prezentaciju umjetničkog djela kojima stječe u 

pravilu 20 ECTS bodova. 

(9) Nositelj studija može imati i različitu strukturu poslijediplomskog sveučilišnog studija od 

strukture navedene u stavcima 4. do 6. ovog članka uz uvjet da se ne narušava omjer 

nastavnih i izvannastavnih aktivnosti  (30:70).   

 

 

II.7. Struktura poslijediplomskog specijalističkog studija 

 

Članak 10. 

 

(1) Struktura poslijediplomskog specijalističkog studija određena je studijskim programom 

nositelja studija. 

(2) Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, seminara, konzultacija i drugih oblika 

utvrđenim studijskim programom. 

(3) Osim kroz nastavu stjecanje ECTS bodova može se ostvariti i kroz stručne aktivnosti. 

(4) Ukupne obveze studenata u nastavi i drugim aktivnostima te stjecanje ECTS bodova 

određuju se studijskim programom u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta.    

 

 

II. 8. Izvedbeni plan nastave 

 

Članak 11. 

 

(1) Poslijediplomski studiji se izvode prema izvedbenom planu nastave koji donosi Senat ili 

stručno vijeće ovlaštene znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice za ustroj studija. 

Izvedbeni plan se objavljuje prije početka nastave u odnosnoj akademskoj godini i  
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dostupan je javnosti. Izvedbeni plan nastave obvezno se objavljuje na službenim Internet 

stranicama Sveučilišta, znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica ovlaštenih za ustroj 

studija, uključujući sažetke predavanja i drugih oblika nastave kao i tekst samih 

predavanja te drugih oblika nastave u iznimnim slučajevima nedostupnosti odgovarajuće 

literature. 

(2) Izvedbeni plan nastave mora sadržavati sve odredbe određene Zakonom i Statutom 

Sveučilišta u skladu sa studijskim programom.  

 

 

II.7. Jezik 

 

Članak 12. 

 

Nastava na poslijediplomskom studiju izvodi se na standardnom hrvatskom jeziku. Nastava se 

može izvoditi na stranom jeziku ili se mogu pojedini predmeti i/ili moduli izvoditi na stranom 

jeziku ukoliko je Sveučilište ili ovlaštena znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica utvrdila  

u studijskom programu poslijediplomskog studija da se studij ili pojedini predmeti i/ili moduli 

izvode na stranom jeziku.  

 

 

III.  Studenti 

 

III.1. Studenti poslijediplomskih studija 

 

Članak 13. 

 

Status studenta stječe se upisom na poslijediplomski sveučilišni ili poslijediplomski 

specijalistički, a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom čiji minimalni sadržaj te 

pristup i uređivanje sadržaja, izradu, izdavanje, korištenje i poništavanje propisuje ministar, a 

oblik Senat. 

Članak 14. 

 

Status studenta poslijediplomskog sveučilišnog studija može steći: 

 asistent ili osoba koja ima status znanstvenog novaka u svojstvu asistenta zaposlen u 

ustanovi nositelja studija,  

 osoba koja sama snosi troškove studija,  

 osoba  čije troškove snosi ustanova u kojoj je zaposlen, 

 stipendist hrvatskih ili međunarodnih stipendija, i 

 prijelazom s jednog poslijediplomskog sveučilišnog studija na drugi. 

 

Članak 15. 

 

(1) Studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija mogu studirati u punom radnom vremenu 

ili u dijelu radnog vremena. 

(2) Studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija u punom radnom vremenu jesu asistenti i 

znanstveni novaci iz članka 14. točke 1. ovog Pravilnika koji ne participiraju u troškovima 

poslijediplomskog sveučilišnog studija (školarine), ako uredno i na vrijeme izvršavaju 

svoje obveze utvrđene ugovorom o studiranju odnosno ugovorom o radu. 
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(3) Asistenti iz prethodnog stavka ovog članka obvezni su nadoknaditi ustanovi zaposlenja 

stvarne troškove  poslijediplomskog sveučilišnog studija: školarinu, troškove prijevoza, 

dnevnice kao i troškove znanstvenoistraživačkog rada  u cijelosti zbog: 

a) promjene poslijediplomskog sveučilišnog studija asistenta bez prethodne suglasnosti 

ustanove zaposlenja, 

b) protekom ugovorenog roka u kojem je asistent morao steći akademski stupanj doktora 

znanosti (dr.sc.), 

c) otkaza ugovora o radu, asistentovim jednostranim svojevoljnim otkazom ugovora o 

radu,  

d) otkaza ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja asistenta. 

(4) Studij s dijelom radnog vremena namijenjen je studentima koji uz studij obavljaju neki 

drugi posao. 

(5) Troškove poslijediplomskog sveučilišnog studija (školarine) za studente koji studiraju u 

dijelu radnog vremena snose sami studenti, ustanova zaposlenja ili neka druga institucija. 

(6)  Ako Sveučilište ili znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne i nastavne sastavnice 

Sveučilišta, kao ustanove zaposlenja, snose troškove poslijediplomskog sveučilišnog 

studija (školarine) svog zaposlenika, nakon završetka studija i stjecanja akademskog 

stupnja doktora znanosti (dr.sc.), zaposlenik je obvezan raditi u ustanovi zaposlenja, u 

radnom odnosu na neodređeno vrijeme, najmanje dvostruko duže od dužine trajanja 

studija. 

(7) Zaposlenik iz stavka 6. ovog članka obvezan je nadoknaditi ustanovi zaposlenja stvarne 

troškove  poslijediplomskog sveučilišnog studija: školarinu, troškove prijevoza, dnevnice 

kao i troškove znanstvenoistraživačkog rada  u cijelosti, zbog: 

a) promjene poslijediplomskog sveučilišnog studija zaposlenika bez prethodne 

suglasnosti ustanove zaposlenja, 

b) protekom ugovorenog roka u kojem je zaposlenik morao steći akademski stupanj 

doktora znanosti (dr.sc.), 

c) otkaza ugovora o radu, zaposlenikovim jednostranim svojevoljnim otkazom ugovora o 

radu, i 

d) otkaza ugovora o radu iz svih zakonom utvrđenih razloga, osim zbog poslovno 

uvjetovanog otkaza. 

 

Članak 16. 

 

Status studenta poslijediplomskog specijalističkog studija može steći: 

 osoba koja sama snosi troškove studija,  

 osoba čije troškove snosi ustanova u kojoj je zaposlen, 

 stipendist hrvatskih ili međunarodnih stipendija, i 

 prijelazom s jednog poslijediplomskog specijalističkog studija na drugi. 

 

 

III.2. Uvjeti upisa i trajanje studija 

 

Članak 17. 

 

(1) Poslijediplomski studiji mogu se upisati nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija, 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno mogu ga upisati 

osobe koje imaju završen dodiplomski studij po studijskom sustavu prije 2005. godine. 



 

 

9 

 

 

(2) Uvjete upisa na poslijediplomske studije određuje nositelj studija u skladu sa studijskim 

programom pojedinog poslijediplomskog studija. 

(3) Osobe sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti upisuju se na 

poslijediplomske sveučilišne studije na Sveučilištu i znanstveno-nastavnim sastavnicama 

u skladu sa studijskim programima poslijediplomskih sveučilišnih studija s priznavanjem 

odgovarajućih ECTS bodova koje donosi magisterij znanosti. 

(4) Uvjete upisa iz stavka 3. ovog članka i priznavanje odgovarajućih ECTS bodova određuje 

ovlašteno tijelo nositelja studija. 

(5) Broj upisnih mjesta (upisne kvote) na poslijediplomskim sveučilišnim studijima određuju 

se prema istraživačkim, nastavničkim i mentorskim kapacitetima nositelja studija.  

(6) Broj upisnih mjesta (upisne kvote) na poslijediplomskim specijalističkim studijima 

određuju se prema interesu potencijalnih polaznika i prema kapacitetu nositelja studija. 

 

Članak 18. 

 

(1) Poslijediplomski sveučilišni 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 stručnog vijeća ili ovlaštenog tijela stručnog vijeća nositelja studija. 

(2) Poslijediplomski sveučilišni 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 stručnog vijeća ili ovlaštenog tijela stručnog vijeća nositelja studija. 

(3) Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu godinu (dva semestra) ili dvije godine 

(četiri semestra) i student ga je obvezan završiti u roku od dvije, odnosno četiri godine od  

dana upisa, a iznimno iz opravdanih razloga i uz obrazloženje ovlašteno tijelo nositelja 

studija može odobriti produljenje studija na četiri, odnosno osam godina i odrediti 

plaćanje dodatnih troškova.  

 

 

III.2.1. Javni natječaj 

Članak 19. 

 

(1) Upis na poslijediplomski studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje 

stručno vijeće nositelja studija. Javni  natječaj za upis na poslijediplomski studij raspisuje 

se najmanje mjesec dana prije početka nastave na poslijediplomskom studiju i objavljuje 

se u dnevnom tisku i na internetskoj stranici nositelja studija.  

(2) Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomske studije sadrži: 

 naziv poslijediplomskog studija i nositelja studija, 

 uvjete upisa, 

 broj upisnih mjesta, 

 visinu školarine, 

 popis dokumenata i drugih priloga potrebnih uz prijavu na natječaj, 

 rok za podnošenje prijava na natječaj, 

 kriterije za odabira pristupnika, i 

 rokove za  upis na poslijediplomski studij. 

(3) Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu nositelja studija.  
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III.2.2. Prijava na natječaj 

 

Članak 20. 

 

(1) Pristupnik je obvezan podnijeti prijavu na natječaj za upis na poslijediplomski studij u 

roku utvrđenom natječajem. 

(2) Uz prijavu pristupnik je obvezan priložiti svu dokumentaciju utvrđenu u natječaju te je 

kod poslijediplomskog sveučilišnog studija obvezan naznačiti natječe li se za studij u 

punom radnom vremenu  ili za studij s dijelom radnog vremena.  
 

 

III.2.3. Kriteriji i postupci odabira pristupnika za poslijediplomski studij 

 

Članak 21. 

 

(1) Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski studij 

razmatra Vijeće poslijediplomskog studija, odnosno Povjerenstvo za poslijediplomski 

studij nositelja studija. 

(2) Kriterije odabira pristupnika na poslijediplomski studij utvrđuje nositelj 

poslijediplomskog studija u  skladu sa studijskim programom. 

 

 

III.2.4. Upis na poslijediplomski studij i stjecanje statusa studenta poslijediplomskog 

               studija  

Članak 22. 

 

(1) Vijeće/Povjerenstvo za poslijediplomski studij na temelju utvrđenih kriterija u 

prethodnom članku utvrđuje listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski 

studij i objavljuje je na oglasnoj ploči ovlaštenog nositelja studija i na internetskoj 

stranici. 

(2) Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni studij u punom 

radnom vremenu, a zaposleni su u ustanovi nositelja studija u statusu asistenata ili 

znanstvenog novaka, ne participiraju u troškovima poslijediplomskog sveučilišnog 

studija, odnosno ne plaćaju školarinu i zaključuje se ugovor o studiranu bez plaćanja 

školarine. 

(3) U slučaju da se na poslijediplomski  sveučilišni studij upiše osoba u suradničkom 

zvanju asistenta i na  radnom  mjestu asistenta iz javnog znanstvenog instituta i nema 

osigurane troškove poslijediplomskog sveučilišnog studija iz vlastitih prihoda javnog 

znanstvenog instituta već se sredstva  osiguravaju iz  državnog proračuna, a ministar 

ne izda suglasnost za zaključenje ugovora o radu na suradničko mjesto  asistenta 

navedeno u prethodnom stavku, pristupnik sklapa ugovor o studiranju uz  plaćanje i 

ostvaruje pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni studij u dijelu radnog vremena. 

(4) Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni studij u dijelu 

radnog vremena zaključuju ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom o studiranju 

između nositelja  poslijediplomskog sveučilišnog studija i pristupnika koji je ostvario 

pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni  studij u dijelu radnog vremena uređuju se 

međusobna prava i obveze tijekom studiranja na poslijediplomskom  sveučilišnom 

studiju. 
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(5) Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomskom specijalističkom studiju, 

a nemaju završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij iz područja iz kojeg se 

izvodi poslijediplomski specijalistički studij, ovlašteno tijelo nositelja studija može 

utvrditi polaganje razlikovnih ispita. 

(6) S pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski specijalistički studij 

sklapa se ugovor o studiranju uz plaćanje školarine te se utvrđuje status studenta i 

prava i obveze ugovornih strana. 

 

 

III.2.5. Strani državljani 

Članak 23. 
 

(1) Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani ako su 

završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS 

bodova na preddiplomskom i diplomskom studiju uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS 

bodova. 

(2) Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu, obvezan je 

o svom trošku nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno 

ECTS bodova u svrhu upisa na poslijediplomski studij.  

 

 

III.2.6. Stjecanje statusa studenta prijelazom na druge poslijediplomske studije 

 

Članak 24. 

(1)  Stjecanje statusa studenta ili nastavka statusa studenta na Sveučilištu moguće je 

prijelazom s jednog poslijediplomskog studija na drugi srodni poslijediplomski studij ili s 

jednog smjera studija na drugi smjer studija, i to: 

- za studije koji se izvode u okviru istoga znanstvenog područja ili umjetničkog 

područja, 

- u okviru  doktorske škole ili znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice,  

- s jedne znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice na drugu znanstveno/umjetničko- 

nastavnu sastavnicu Sveučilišta ili s doktorske škole na znanstveno/umjetničko-

nastavnu sastavnicu, 

- s drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, i 

- s drugih visokih učilišta u inozemstvu.  

(2)  Zahtjev za odobrenjem prijelaza student je obvezan podnijeti nositelju studija. U zahtjevu 

mora biti naveden status studenta. 

(3)  Prijelaz studenta odobrava se na temelju Odluke stručnog vijeća ili ovlaštenog tijela  

stručnog vijeća nositelja studija. 

(4)  Kod odobravanja prijelaza studenta nositelj studija mora voditi računa o kapacitetu 

nositelja studija tako da broj studenata kojima se odobrava prijelaz i broj studenta koji 

studiraju ne može biti veći od utvrđenog kapaciteta nositelja studija.   

(5)  Prijelaz studenta koji studira u inozemstvu provodi se po postupku utvrđenom Zakonom 

uz uvjete koje je utvrdio nositelj studija. 
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III.2.6.1. Uvjeti prijelaza i potrebna dokumentacija 

 

Članak 25. 

 

(1)  Nositelj studija određuje u kojem je razdoblju studija moguće ostvariti prijelaz na drugi 

studij iste razine. 

(2)  Uvjete za prijelaz propisuje nositelj studija. 

(3) Podnositelj zahtjeva za prijelaz obvezan je uz zahtjev priložiti odgovarajuću studentsku 

ispravu, ovjeren prijepis ocjena i ECTS bodova te drugu dokumentaciju koju je utvrdio 

nositelj studija. 

 

III.2.6.2. Odluka o prijelazu studenta 

 

Članak 26. 

 

(1)  Student kojem je odobren zahtjev za prijelaz, stručno vijeće ili ovlašteno tijelo nositelja 

studija donosi odluku o prijelazu i izdaje novu studentsku iskaznicu, a stručno vijeće  ili 

ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija s kojeg se ispisuje izdaje odluku o ispisu. 

(2)  Ukoliko je stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća na temelju odluke o odobrenju 

prijelaza utvrdilo da se priznaje određeno razdoblje studija, položeni ispiti i ostvareni 

ECTS bodovi, može uz suglasnost predmetnog nastavnika priznati ispit u cjelini. 

(3)  Student kojem je odobren prijelaz na studij upisuje se u roku osam (8) dana od dana 

uručenja odluke o odobrenju prijelaza. 

 

 

III.3. Studijski savjetnik 

 

Članak 27. 
 

(1) Studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Vijeće, odnosno Povjerenstvo 

poslijediplomskog sveučilišnog studija može pri upisu ili u pravilu tijekom prvoga 

semestra dodijeliti studijskog savjetnika koji mu pomaže tijekom studija i prati njegov rad 

i postignuća. 

(2) Studijski savjetnik može biti i mentor studenta za izradu doktorske disertacije.   

 

 

III.4. Mentor 

 

Članak 28. 

 

(1) Studentu u izradi doktorske disertacije i završnog/specijalističkog rada pomaže mentor 

kojeg na prijedlog studenta, a uz suglasnost Vijeća/Povjerenstva za poslijediplomski 

studij, imenuje stručno vijeće nositelja studija u skladu sa studijskim programom. 

(2) Stručno vijeće nositelja poslijediplomskog studija u skladu sa stavkom 1. ovog članka 

imenuje mentora uz njegovu prethodnu pisanu suglasnost o prihvaćanju mentorstva. 
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Članak 29. 

 

Za mentora na poslijediplomskom sveučilišnom studiju može biti imenovan:  

 nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom zvanju (docent, 

izvanredni i redoviti profesor) ili znanstvenik izabran u znanstveno zvanje (znanstveni 

suradnik, viši znanstveni suradnik ili znanstvenik savjetnik) ili ekvivalentno zvanje 

ako je riječ o mentoru koji je akademsko zvanje stekao u inozemstvu. 

 osoba koja je izabrana u znanstveno ili znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-

nastavno zvanje te je aktivno uključena u znanstveno istraživanje ili je umjetnik u 

djelokrugu istraživanja iz kojeg se radi doktorska disertacija, 

 osoba koja ima znanstvena postignuća tijekom posljednjih pet godina i objavila je 

relevantne znanstvene radove ili prezentirala umjetnička djela vezana za temu 

istraživanja doktorske disertacije, 

 professor emeritus koji sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju nositelja studija,  

 osoba koja je ugledni međunarodni znanstvenik i nije zaposlena u ustanovi 

nositelja poslijediplomskog sveučilišnog studija, ali na temelju posebnog ugovora 

sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju  ili je 

voditelj ili suradnik na znanstvenoistraživačkom projektu u okviru kojeg bi se 

izvodilo istraživanje i izradila doktorska disertacija, 

 imenovanje dva mentora mora se omogućiti ako su interdisciplinarna istraživanja, 

provedba istraživanja ili umjetničkog stvaranja u više ustanova.  

 

Članak 30. 

 

Za mentora na poslijediplomskom specijalističkom studiju može biti imenovan:  

 nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom zvanju 

(docent, izvanredni i redoviti profesor) ili znanstvenik izabran u znanstveno zvanje 

(znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili znanstvenik savjetnik) 

 iznimno može biti imenovan i professor emeritus ukoliko to odluči 

Vijeća/Povjerenstvo poslijediplomskog specijalističkog studija 

 

Članak 31. 

 

(1) Mentor pomaže studentu tijekom poslijediplomskog studija i obvezan je voditi studenta 

kroz studij. 

(2) Mentor na poslijediplomskom sveučilišnom studiju obvezan je voditi studenta u 

znanstvenom radu i primjeni znanstvenih metoda tijekom izrade doktorske disertacije 

rada, pratiti kvalitetu njegovog rada, poticati ga na objavljivanje radova i omogućiti mu 

sudjelovanje u znanstvenim i umjetničkim projektima. 

(3) Ukoliko postoji više mentora svaki od njih preuzima odgovornost za unaprijed određeni 

dio istraživanja i postupka izrade doktorske disertacije. 

(4) Mentor koji nije zaposlenik Sveučilišta odnosno znanstveno/umjetničko-nastavne 

sastavnice mora potpisati ugovor o suradnji i preuzimanju odgovornosti s čelnikom 

znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice. 

(5) Mentor je obvezan jednom godišnje podnositi izvješće Vijeću/Povjerenstvu nositelja 

studija o radu i napredovanju  studenta tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija. 
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(6) U slučaju da mentor koji je preuzeo mentorstvo na poslijediplomskom studiju odlazi u 

mirovinu prije završetka doktorske disertacije, odnosno specijalističkog rada ima pravo uz 

suglasnost Vijeća/Povjerenstva za poslijediplomski studij završiti mentorstvo do završetka 

postupka obrane doktorske disertacije odnosno specijalističkog rada.  

(7) Uz mentora na poslijediplomskim studijima može se imenovati komentor s institucije 

nositelja studija ili druge institucije u zemlji i inozemstvu u skladu sa studijskim 

programom nositelja studija. Komentor može biti nastavnik ili znanstvenik u znanstveno-

nastavnom odnosno znanstvenom zvanju.  

 

 

IV. PRAVA I OBVEZE STUDENTA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA 

 

 Članak 32. 
 

(1) Pri upisa u na poslijediplomski studij studenti s nositeljem studija potpisuju ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama. 

(2) Ugovor sadrži odredbe o ugovornim strankama, novčanim obvezama studenta, obvezama 

u pogledu upisa i završetka studija, te ostalim pitanjima značajnim za studiranje. 

(3) Potpisivanjem ugovora i uplatom ugovorenih novčanih obveza, pristupnici stječu status 

studenta poslijediplomskog studija. Student završava studij obranom doktorske disertacije, 

odnosno obranom završnog specijalističkog rada. 

(4) Student poslijediplomskog studija obvezan je izvršavati svoje nastavne i izvannastavne 

aktivnosti utvrđene studijskim programom koje mu prema ECTS bodovnom sustavu, 

utvrđenom studijskim programom, omogućuju napredovanje tijekom poslijediplomskog 

studija. 

(5) Student poslijediplomskog studija ima pravo jedanput promijeniti mentora ili temu uz 

pisani zahtjev Vijeću/Povjerenstvu za poslijediplomski studij i uz pisano očitovanje 

prethodnog mentora. 

(6) Student poslijediplomskog sveučilišnog studija obvezan je prije obrane doktorske 

disertacije imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan znanstveni rad iz 

područja istraživanja teme doktorske disertacije u kojem je autor ili koautor ili jednu javnu 

prezentaciju umjetničkog djela u javnim prostorima. 

 

 

IV.1. Mirovanje obveza 

Članak 33. 

 

(1) Student ima pravo na mirovanje obveza: 

 za vrijeme trudnoće, 

 za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s 

posebnim propisima, 

 za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, 

 za vrijeme međunarodne razmjene studenta u trajanju duljem od 60 dana tijekom 

održavanja nastave, ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS 

bodove, i 

 u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom Vijeće/Povjerenstva za 

poslijediplomski studij. 
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(2) Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko podnese pisani zahtjev 

za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti 

zahtjeva Vijeću/Povjerenstvu za poslijediplomski studij u roku do 30 dana od dana 

nastupanja razloga za mirovanje obveza. 

(3) Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi Vijeće/Povjerenstvo za 

poslijediplomski studij.  

(4) Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete, a 

za vrijeme mirovanja, ne uračunava se vrijeme trajanja studija.  

 

 

IV.2. Priznavanje ECTS bodova na poslijediplomskim studijima 

 

Članak 34. 

 

Odlukom stručnog vijeća ili Vijeća/Povjerenstva za poslijediplomski studij nositelja 

poslijediplomskog studija u skladu sa studijskim programom pobliže se određuje priznavanje 

ECTS bodova studentima poslijediplomskog studija koji su završili: 

- poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti 

prema prijašnjim propisima, 

- poslijediplomski specijalistički studij, i  

- koji su položili ispite na nekom drugom srodnom poslijediplomskom sveučilišnom 

studiju u zemlji ili inozemstvu u skladu sa Zakonom.   

 

 

IV.3. Kriteriji prijenosa ECTS bodova na poslijediplomskim studijima 

 

Članak 35. 

 

(1) Student poslijediplomskog studija može izabrati predmete s drugih poslijediplomskih 

studija na  Sveučilištu te na sveučilištima u zemlji i inozemstvu. 

(2) Nositelj poslijediplomskog studija u skladu sa studijskim programom utvrđuje kriterije i 

uvjete prijenosa ECTS bodova. 

(3) Nositelj studija obvezan je izvršiti prijenos ECTS bodova za predmete koji su položeni 

na drugim poslijediplomskim sveučilišnim studijima. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS 

bodova s drugih poslijediplomskih studija u zemlji i inozemstvu mogu se temeljiti na 

posebnom ugovoru između pojedinih nositelja poslijediplomskih studija u zemlji i 

inozemstvu.    

 

IV.4. Posebni načini upisa poslijediplomskog sveučilišnog studija i stjecanje doktorata  

           znanosti/umjetnosti bez upisa na poslijediplomski studij 

 

Članak 36. 

 

(1) Nositelj studija može studentu koji upisuje poslijediplomski sveučilišni studij, a nije 

završio diplomski studij iz znanstvenog područja i polja iz kojeg se izvodi 

poslijediplomski sveučilišni studij, omogućiti individualizirani studijski program koji 

obuhvaća interdisciplinarni pristup prema nastavnim predmetima i istraživanjima koja se 

izvode na ustanovi nositelja studija ili na drugim poslijediplomskim sveučilišnim 

studijima u okviru  Sveučilišta. 
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(2) Individualni program poslijediplomskog sveučilišnog studija na prijedlog 

Vijeća/Povjerenstva poslijediplomskog sveučilišnog studija odobrava stručno vijeće 

nositelja studija. 

(3) Iznimno, osobe koje su ostvarile znanstvena dostignuća koja svojim značenjem 

odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, na temelju odluke Fakultetskog vijeća 

odnosno Vijeća Doktorske škole ili Sveučilišnog vijeća za poslijediplomske 

interdisciplinarne sveučilišne ili međusveučilišne (doktorske) studije o ispunjavanju 

propisanih uvjeta te izrade i javne obrane doktorske disertacije, a uz suglasnost Senata, 

mogu steći doktorat znanosti.  

(4) Iznimno, osobe koje su ostvarile umjetnička dostignuća koja svojim značenjem 

odgovaraju uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja, na temelju odluke Vijeća 

Umjetničke akademije odnosno Vijeća Doktorske škole, o ispunjavanju propisanih uvjeta 

te izrade i javne obrane doktorske disertacije, a uz suglasnost Senata, mogu steći doktorat 

umjetnosti.  

(5) Iznimno, osobe izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i na umjetničko-nastavna radna 

mjesta, mogu temeljem umjetničkih radova, na temelju odluke Vijeća Umjetničke 

akademije o ispunjavanju propisanih uvjeta koje donosi Senat sveučilišta, steći doktorat 

umjetnosti.  

(6) Znanstvena i umjetnička dostignuća ostvaruju se ispunjavanjem uvjeta u skladu sa 

Zakonom i posebnim propisima za izbor u najmanje znanstveno/umjetničko zvanje 

znanstvenog suradnika u odgovarajućem znanstvenom, odnosno umjetničkom području i 

polju.  

 

 

IV.5. Ocjena studenta tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija 

 

Članak 37. 

 

(1) Ocjena studenta tijekom poslijediplomskog sveučilišnom studija temelji se na godišnjem 

pisanom izvješću mentora, koje dostavlja Vijeću/Povjerenstvu za poslijediplomski studij. 

(2) Pisano izvješće mentora sadrži vrednovanje uspješnosti studenta na poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju prema studijskom programu i sukladno posebnom pravilniku. 

 

 

IV.6. Nastavak prekinutog poslijediplomskog studija 

 

Članak 38. 

 

(1) Student kojem je prestao status studenta poslijediplomskog studija zbog prekida studija 

može  nastaviti studij pod uvjetom da od dana prekida studija nije prošlo više od tri godine 

te da studijski program nije bitno izmijenjen (više od 20%) od onoga koji je student bio 

upisao. 

(2) Zahtjev za odobrenje nastavka prekinutog studija podnosi se Vijeću/Povjerenstvu za  

      poslijediplomski studij uz odgovarajuću dokumentaciju koju je propisao nositelj studija. 

(3) Odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija donosi Vijeće/Povjerenstva za 

poslijediplomski studij, a sadrži odobrenje nastavka studija, priznavanje ispita s ocjenama 

i ostvarenim ECTS bodovima tijekom studija, te visini školarine koja se utvrđuje prema 

visini određenoj za generaciju studenta s kojom student nastavlja studij.   
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IV.6.1. Stjecanje potvrde o apsolviranom dijelu studijskog programa 

               poslijediplomskog  studija 

 

Članak 39. 

 

(1) Student koji je prekinuo poslijediplomski studij može na temelju posebnog zahtjeva 

zatražiti potvrdu nositelja studija o ispunjenosti obveza tijekom poslijediplomskog studija 

i stečenim ECTS bodovima. 

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje Vijeće/Povjerenstvo nositelja studija.  

 

 

IV.7. Gubitak statusa studenta 

 

Članak 40. 

 

(1) Student koji je upisao poslijediplomski sveučilišni studij u punom radnom vremenu gubi 

status studenta ako u roku pet godina od dana upisa na studij ne obrani doktorsku 

disertaciju. 

(2) Student koji je upisao poslijediplomski sveučilišni studij s dijelom radnog vremena gubi 

status studenta ako u roku deset godina od dana upisa na studij ne obrani doktorsku 

disertaciju.  

(3) Student gubi status studenta poslijediplomskog studija ukoliko stručno vijeće nositelja 

studija donese odluku o obustavljanju postupka  stjecanja doktorata u skladu sa Statutom 

Sveučilišta.  

(4) Student koji je upisao poslijediplomski specijalistički studij gubi status studenta ukoliko 

ne obrane završni rad/specijalistički rad u roku od četiri, odnosno osam godina od dana 

upisa na studij. 

(5) Student poslijediplomskog studija gubi status studenta: 

 kada završi studij, 

 kada se ispiše sa studija, 

 kada je isključena sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim 

općim aktom, 

 kada ne završi studij u roku utvrđenom Statutom ili ovim Pravilnikom, i 

 iz ostalih razloga utvrđenih statutom ili drugim općim aktom. 

 

 

V. DOKTORSKA DISERTACIJA 

 

Članak 41. 

 

(1) Doktorska disertacija mora biti samostalan i izvorni rad pristupnika kojim se dokazuje 

samostalno znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koji sadrži 

znanstveni/umjetnički doprinos u odgovarajućem znanstvenom ili umjetničkom 

području, odnosno pripadnom znanstvenom/umjetničkom polju. 

(2) Doktorska disertacija je javni znanstveni ili umjetnički rad i podložna je javnoj 

znanstvenoj ili umjetničkoj procjeni. 

(3) Oblici doktorske disertacije mogu biti: 

 znanstveno djelo – monografija, 
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 znanstveno djelo koje se temelji na objavljenim člancima. 

(4) Doktorska disertacija u umjetničkom području je izvorno inovativno umjetničko 

istraživanje u kontekstu suvremenog umjetničkog stvaralaštva i završava prezentacijom 

umjetničkog ostvarenja i njemu sukladnim teorijskim radom. 

(5) Doktorska disertacija piše se na hrvatskom jeziku, a uz suglasnost stručnog vijeća 

nositelja studija može biti i na nekom od svjetskih jezika. 

(6) Naslov, sažetak i ključne riječi doktorske disertacije moraju biti napisani na hrvatskom i 

engleskom jeziku. Sažetka treba omogućiti razumijevanje cilja doktorske disertacije, 

metoda istraživanja, rezultata i zaključaka.   

(7) Doktorska disertacija predaje se u elektroničkom i tiskanom obliku. Oblik i sadržaj 

doktorske disertacije propisan je na posebnom obrascu za izradu doktorske disertacije 

koji propisuje nositelj studija. 

 

V.1. Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije, odnosno izrade i/ili  

            izvedbe umjetničkog djela 

 

Članak 42. 

 

(1) Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije, odnosno izrade i/ili izvedbe 

umjetničkog dijela određen je Statutom Sveučilišta. 

(2) Prijava kojom se pokreće postupak stjecanja doktorata znanosti, odnosno umjetnosti 

podnosi se na posebnom obrascu za prijavu teme koji propisuje nositelj studija i osim 

sadržaja utvrđenog Statutom Sveučilišta, mora sadržavati opće podatke o doktorandu, 

naslov predložene teme, podatke o predloženom mentoru i njegovim kompetencijama, 

obrazloženje teme, pregled dosadašnjih istraživanja, cilj i hipoteze istraživanja, metode 

istraživanja, očekivani znanstveni/umjetnički doprinos predloženog istraživanja, prijedlog 

popisa literature te izjavu doktoranda da nije prijavio doktorsku disertaciju  s istovjetnom 

temom na drugom studiju Sveučilišta ili na drugom sveučilištu. 

(3) Obrana teme doktorske disertacije je javna. Datum i mjesto javne obrane teme doktorske 

disertacije oglašava se na oglasnoj ploči i Internet stranici Sveučilišta, odnosno ovlaštene 

znanstveno–nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice. 

(4) Pristupnik brani temu doktorske disertacije pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme 

doktorske disertacije, ovlaštenim tijelom Vijećem/povjerenstvom nositelja studija, drugim 

doktorandima i zainteresiranim osobama.  

(5) Javna prezentacija teme doktorske disertacije sastavni je dio Izvješća i prijedloga 

Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske  disertacije. 

 

Članak 43. 

 

(1) Pristupnik koji nije obranio doktorsku disertaciju ima pravo nakon proteka roka od 90 

dana ponovo prijaviti izradu i obranu doktorske disertacije, ali ne s istom temom. 

(2) Predmet doktorske disertacije koji nije obranjen u roku deset godina od dana prihvaćanja 

teme doktorske disertacije podliježe ponovnom postupku prihvaćanja. 

(3) Pristupniku koji je uspješno obranio doktorsku disertaciju nositelj studija izdaje potvrdu o 

završenom poslijediplomskom studiju i stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 

ili umjetnosti. U potvrdi se navodi znanstveno područje i polje, odnosno umjetničko 

područje i polje u kojem je stečen doktorat znanosti ili umjetnosti te naslov disertacije.  
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V.2.. Predaja, objava i pohrana doktorske disertacije 

 

Članak 44. 
 

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

disertaciju  te elektroničku verziju tajništvu nositelja studija, i to u najmanje 5 primjeraka.  

(2) Tajništvo nositelja studija obvezno je dostaviti po jedan primjerak doktorske disertacije 

odgovarajućim institucijama u Republici Hrvatskoj. 

(3) Nositelj poslijediplomskog studija dužan je doktorsku disertaciju  trajno objaviti na 

javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a jedan 

otisnuti primjerak doktorske disertacije dostavi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 

(4) Doktorska disertacija u elektroničkoj verziji objavljuje se i na internetskoj stranici 

nositelja poslijediplomskog studija. 

 

 

V.3. Doktorska disertacija s odgođenim objavljivanjem 

 

Članak 45. 

 

(1) Ukoliko su rezultati istraživanja u okviru izrade doktorske disertacije provode za potrebe 

gospodarstva, a uključuju inovaciju koja podliježe pravima intelektualnog vlasništva, 

doktorand i mentor dužni su o tome izvijestiti Vijeće/Povjerenstvo za poslijediplomski 

studij te Ured za transfer tehnologija Sveučilišta. 

(2) Mentor i doktorand prije predaje doktorske disertacije na ocjenu mogu zatražiti da se s 

doktorskom disertacijom postupa tajno. U tom slučaju stručno vijeće nositelja 

poslijediplomskog studija može isključiti javnost iz obrane doktorske disertacije i odgoditi 

njezino javno objavljivanje radi zašite intelektualnog vlasništva od jedne godine od dana 

predaje doktorske disertacije na ocjenu do najdulje tri godine, odnosno do javnog 

objavljivanja patenta prijave. 

(3) Doktorska disertacija s odgođenim objavljivanjem brani se pred povjerenstvom koje 

potpisuje izjavu o čuvanju tajnosti podataka.    

 

 

V.4.  Diploma, dopunska isprava o studiju i stjecanje akademskog stupnja doktora  

         znanosti/umjetnosti 

 

Članak 46. 
 

(1) Nakon završenog poslijediplomskog studija i uspješno obranjene doktorske disertacije 

Sveučilište izdaje doktorandu diplomu kojom se potvrđuje završetak poslijediplomskog 

studija i stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.), odnosno doktora 

umjetnosti (dr. art.), u skladu sa Zakonom. 

(2) Diplomu o doktoratu znanosti, odnosno umjetnosti uručuje rektor Sveučilišta na svečanoj 

promociji. Na svečanoj promociji doktorand se upisuje u knjigu doktora znanosti odnosno 

umjetnosti koju vodi Sveučilište. 

(3) Uz diplomu doktorandu se bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku izdaje Dopunska 

isprava o studiju s odgovarajućim podacima potrebnim za razumijevanje stečenog 

akademskog stupnja. 
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V.5. Postupak oduzimanja akademskog stupnja doktora znanosti/umjetnosti  i  

               počasnog doktorata 

 

Članak 47. 

 

(1) Akademski stupanj doktora znanosti odnosno umjetnosti oduzima se ako se utvrdi da je 

stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija 

ili ako je doktorska disertacija bila plagijat ili krivotvorina i u postupku koji odgovara 

postupku stjecanja doktorata, u skladu s odredbama Statuta Sveučilišta i ovog Pravilnika. 

(2) Oduzimanje akademskog stupnja doktorata znanosti/umjetnosti provodi se na temelju  

      zahtjeva ovlaštenoga stručnog vijeća znanstveno-nastavne ili umjetničko nastavne  

      sastavnice na temelju vjerodostojno obrazložena prijedloga i priložene dokumentacije koja  

      sadrži: 

 podatke o autoru, 

 prijavu s obrazloženom temom doktorske disertacije, 

 Odluku stručnog vijeća o prihvaćanju teme doktorske disertacije, 

 Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, 

 Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, 

 Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu,  

 Zapisnik o obrani doktorske disertacije, i 

 jedan (1) primjerak doktorske disertacije.  

(3) Sukladno zahtjevu i dokumentaciji navedenoj u stavku 2. ovog članka, Senat imenuje  

      povjerenstvo od pet članova iz znanstvenog/umjetničkog područja i znanstvenog/ 

      umjetničkog polja  iz kojeg je obranjena doktorska disertacija. Najmanje tri člana  

      povjerenstva moraju biti u znanstvenom zvanju znanstvenih savjetnika, odnosno 

      znanstveno-nastavnom zvanju redovitog  profesora, a preostala dva člana povjerenstva 

      mogu biti u znanstvenom zvanju višeg znanstvenog suradnika, odnosno znanstvenog 

      suradnika – izvanrednog profesora odnosno docenta, od kojih jedan mora biti s drugog 

      sveučilišta ili znanstvene institucije. Mentor ne može biti član povjerenstva.  

(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka razmatra i ocjenjuje prijedlog za oduzimanje  

      akademskog stupnja  doktorata i dužno je najkasnije u roku 60 dana od dana primitka  

      prijedloga za  oduzimanje akademskog stupnja doktora znanosti podnijeti izvješće Senatu. 

 

Članak 48. 

 

(1) Na temelju izvješća Povjerenstva iz prethodnog članka Senat donosi odluku. 

(2) Uz  Odluku Senata o oduzimanju doktorata znanosti prilaže se dokumentacija koja sadrži: 

 podatke o autoru, 

 imena članova Povjerenstva za oduzimanje doktorata znanosti, i  

 izvješće Povjerenstva. 

 

 

V.6. Poništenje diplome o doktoratu znanosti/umjetnosti 

 

Članak 49. 

 

(1) U slučaju da Senat donese odluku o oduzimanju doktorata znanosti/umjetnosti, rektor će 

poništiti diplomu o doktoratu znanosti/umjetnosti, i to najkasnije trideset (30) dana od 

dana donošenja odluke Senata o oduzimanja doktorata znanosti/umjetnosti. 
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(2) Odluka o oduzimanju doktorata znanosti/umjetnosti unosi se u Knjigu doktorata 

Sveučilišta. 

(3) Diploma o doktoratu znanosti/umjetnosti poništava se stavljanjem klauzule o poništenju 

na nju. 

(4) Osoba kojoj je oduzet doktorat znanosti/umjetnosti dužna je vratiti Sveučilištu diplomu o  

doktoratu znanosti u roku od trideset (30) dana od dana primitka Odluke Senata o  

oduzimanja doktorata znanosti/umjetnosti. 

(5) Oduzimanjem doktorata znanosti oduzima se akademski stupanj doktora znanosti i gube  

se zvanja za čije je stjecanje jedan od uvjeta doktorat znanosti. 

(6) U postupku oduzimanja doktorata znanosti povjerenstva i Senat obvezni su 

postupati u skladu s propisima o autorskoj pravnoj zaštiti pisanog znanstvenog djela.  

 

Članak 50. 

 

Počasni se doktorat može oduzeti ako se utvrdi da se njegov nositelj teško ogriješio o kriterije 

na temelju kojih mu je počasni doktorat podijeljen u posebnom postupku koji je propisan 

Statutom Sveučilišta. 

 

Članak 51. 

 

(1) Počasni doktorat oduzima se u postupku koji je istovjetan postupku dodjeljivanja 

      počasnog doktorata. 

(2) Postupak oduzimanja počasnog doktorata znanosti provodi Senat, i to na temelju  

      vjerodostojno obrazloženog  prijedloga triju stručnih vijeća ili pet članova Senata. 

(3) O prijedlogu za oduzimanje počasnog doktorata raspravlja Senat i imenuje  

      povjerenstvo od pet članova za ocjenu prijedloga o oduzimanju počasnog doktorata  

      iz reda najistaknutijih znanstvenika i nastavnika Sveučilišta u znanstvenom, odnosno 

      znanstveno-nastavnom zvanju. 

(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka obvezno je u roku 60 dana od dana primitka  

prijedloga za oduzimanje počasnog doktorata dostaviti Senatu izvješće. 

(5) Na temelju izvješća povjerenstva Senat donosi Odluku o oduzimanju počasnog doktorata. 

(6) Na temelju Odluke Senata, rektor Sveučilišta obvezan je u roku 30 dana od dana 

donošenja Odluke Senata poništiti diplomu počasnog doktorata. 

(7) Osoba kojoj je oduzet počasni doktorat obvezna je u roku 30 dana od dana poništenja 

diplome vratiti Sveučilištu diplomu počasnog doktorata.  

(8) Diploma o počasnom doktoratu poništava se stavljanjem klauzule o poništenju u nju. 

(9) Odluka o oduzimanju počasnog doktorata unosi se u Knjigu počasnih doktora Sveučilišta. 

 

 

VI. ZAVRŠETAK POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG STUDIJA 

 

Članak 52. 
 

(1) Poslijediplomski specijalistički studij završava javnom obranom završnog/specijalističkog 

rada (u daljnjem tekstu: specijalistički rad) ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita 

u skladu sa studijskim programom ukoliko se studij izvodi u okviru specijalizacije.  
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(2) Uvjet za javnu obranu završnog/specijalističkog rada ili polaganje odgovarajućeg 

završnog ispita jesu položeni svi ispiti na studiju i izvršene  financijske obveze studenta u 

skladu s Ugovorom o studiranju.  

 

 

VI.1.. Završni/specijalistički rad 

 

Članak 53. 

 

(1) Završni/specijalistički rad samostalan je rad kojim pristupnik dokazuje da je stekao 

specijalizirana stručna znanja potrebna za obavljanje visokostručnih poslova. 

(2) Završni/specijalistički rad piše se na hrvatskom jeziku, a uz suglasnost stručnog vijeća 

nositelja studija može biti i na nekom od svjetskih jezika. 

(3) Naslov, sažetak i ključne riječi završnog/specijalističkog rada moraju biti napisani na 

hrvatskom i engleskom jeziku. 

(4) Završni/specijalistički rad predaje se u elektroničkom obliku i uvezan. Oblik i sadržaj 

završnog/specijalističkog rada propisan je na posebnom obrascu za izradu 

završnog/specijalističkog rada, koji propisuje nositelj studija. 

 

 

VI.2. Postupak prijave završnog/specijalističkog rada 

 

Članak 54. 

 

(1) Student poslijediplomskog specijalističkog studija obvezan je temu 

završnog/specijalističkog rada prijaviti do  završetka nastave na poslijediplomskom 

specijalističkom studiju.   

(2) Prijava teme završenog/specijalističkog rada podnosi se ovlaštenom tijelu nositelja 

studija. 

(3) Prijava teme završnog/specijalističkog rada mora sadržavati: prijedlog teme 

završnog/specijalističkog rada, obrazloženje teme s navedenim ciljem te planom i 

metodama rada ili istraživanja. 

(4) Ispunjenost uvjeta za pokretanje postupka za prihvaćanje teme završnog/specijalističkog 

rada utvrđuje Vijeće/Povjerenstvo  poslijediplomskog studija. 

(5) Ako Vijeće/Povjerenstvo  poslijediplomskog 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 55. 

 

Ovlašteno tijelo nositelja studija na prijedlog Vijeća/Povjerenstva imenuje Povjerenstvo za 

prihvaćanje teme završnog/specijalističkog rada od najmanje tri (3) člana, koje u roku od 

devedeset (90) dana od dana imenovanja podnosi ovlaštenom vijeću nositelja studija s 

prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje teme završnog/ specijalističkog rada. 

 

Članak 56. 

 

(1) Povjerenstvo za prihvaćanje teme završnog/specijalističkog rada u svom izvješću može 

predložiti: 
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- prihvaćanje teme završnog/specijalističkog rada, 

- odbijanje teme završnog/specijalističkog rada. 

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

završnog/specijalističkog rada, ovlašteno tijelo nositelja studija donosi konačnu odluku o 

prihvaćanju ili odbijanju predložene teme završnog/specijalističkog rada i imenuje 

mentora koji će pristupniku pomagati savjetima pri izradi završnog/specijalističkog rada. 

 

Članak 57. 

 

Ako na temelju izvješća Povjerenstva ovlašteno vijeće nositelja studija ocijeni da se 

predložena tema ne može prihvatiti, odbit će prijavu pristupnika. 

 

 

VI.3. Ocjena i obrana završnog/specijalističkog rada 

 

Članak 58. 

 

(1) Ovlašteno tijelo nositelja studija nakon prihvaćanja teme završnog/specijalističkog rada na  

prijedlog Vijeća/Povjerenstva za poslijediplomski studij u pravilu na istoj sjednici imenuje 

Povjerenstvo za ocjenu završnog/specijalističkog rada  od najmanje tri (3) člana. 

(2) Članovi Povjerenstva za ocjenu završnog/specijalističkog rada mogu biti samo osobe u 

znanstvenom zvanju, odnosno znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvenog područja 

teme završnog/specijalističkog rada. 

 

Članak 59. 

 

(1) Članovi Povjerenstva za ocjenu završnog/specijalističkog rada podnose izvješće, 

najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od primitka završnog/specijalističkog rada. 

(2) Izvješće Povjerenstva za ocjenu završnog/specijalističkog rada sadrži: prikaz sadržaja 

rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na primijenjene metode rada  te prijedlog 

Povjerenstva. 

Članak 60. 

 

Povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada može u svom izvješću predložiti: 

- da se završni/specijalistički rad prihvati i pristupniku dopusti pristupiti obrani 

specijalističkog rada, 

- da se završni/specijalistički rad vrati pristupniku radi dorade i ponovne ocjene 

specijalističkog rada, ili 

- da se završni/specijalistički rad odbije. 

 

Članak 61. 

 

(1) Ukoliko ovlašteno tijelo nositelja prihvati izvješće Povjerenstva za ocjenu 

završnog/specijalističkog rada u kojem je utvrđeno da završni/specijalistički rad ima 

nedostataka koji se mogu otkloniti, pozvat će pristupnika da otkloni nedostatke prema 

uputama i primjedbama Povjerenstva. 
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(2) U slučaju iz prethodnog stavka pristupnik je dužan u roku od šezdeset (60) dana od dana 

primitka zaključka ovlaštenog tijela nositelja studija dopuniti završni/specijalistički rad. 

(3) Ako pristupnik u roku od šezdeset (60) dana od dana primitka zaključka ovlaštenog tijela  

ne postupi prema uputama i primjedbama Povjerenstva za ocjenu 

završnog/specijalističkog rada, a za to nema opravdanog razloga, smatrat će se kao da je 

završni/specijalistički rad odbijen. 

 

Članak 62. 

 

Ukoliko ovlašteno tijelo nositelja studija zaključi da izvješće Povjerenstva za ocjenu 

završnog/specijalističkog rada ne pruža sigurnu osnovu za donošenje odluke o ocjeni 

završnog/specijalističkog rada, može u Povjerenstvo za ocjenu uključiti nove članove i 

zatražiti da podnesu izvješće ili imenovati novo Povjerenstvo za ocjenu 

završnog/specijalističkog rada koje će ponovno razmotriti završni/specijalistički rad i 

podnijeti izvješće ovlaštenom tijelu nositelja studija. 

 

Članak 63. 

 

(1) Nakon prihvaćanja pozitivne ocjene završnog/specijalističkog rada, u pravilu na istoj 

sjednici ovlašteno tijelo nositelja studija imenuje Povjerenstvo za obranu 

završnog/specijalističkog rada od najmanje tri (3) člana i u pravilu dva (2) zamjenika, te 

određuje datum i mjesto obrane. 

(2) Članovi Povjerenstva za ocjenu završnog/specijalističkog rada mogu biti i članovi 

Povjerenstva za obranu završnog/specijalističkog rada. 

(3) Članovi Povjerenstva za obranu završnog/specijalističkog rada mogu biti samo osobe u 

znanstvenom zvanju ili znanstveno-nastavnom zvanju.  

 

Članak 64. 

 

(1) Ako je u izvješću Povjerenstva za ocjenu završnog/specijalističkog rada ocjena 

negativna, a ovlašteno tijelo nositelja studija ne donese odluku o proširenju sastava 

Povjerenstva ili imenovanju novog Povjerenstva radi nove ocjene, ovlašteno tijelo 

nositelja studija donijet će odluku da se završni/specijalistički rad odbije i obustavi 

postupak za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist i o tome obavijesti 

pristupnika. 

(2) Posebno obrazložena odluka o obustavljanju postupka stjecanja akademskog naziva 

sveučilišni specijalist dostavlja se pristupniku se dostavlja u roku od osam (8) dana. 

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

stjecanja akademskog naziva sveučilišni specijalist  o istoj temi. 

 

Članak 65. 

 

(1) Obrana završnog/specijalističkog rada je javna i mora se održati najkasnije u roku od dva 

mjeseca od dana kad je ovlašteno tijelo nositelja studija  prihvatilo pozitivnu ocjenu 

završnog/specijalističkog rada. 
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(2) Datum i mjesto obrane završnog/ specijalističkog rada utvrđuje ovlašteno tijelo nositelja 

studija,  a obavijest o obrani završnog/specijalističkog rada oglašava se na oglasnoj ploči 

i Internet stranici Sveučilišta odnosno ovlaštene znanstveno-nastavne ili umjetničko-

nastavne sastavnice. 

(3) Pristupnik brani završni/specijalistički rad pred Povjerenstvom za obranu 

završnog/specijalističkog rada. 

(4) O obrani završnog/specijalističkog rada vodi se zapisnik koji potpisuju članovi 

Povjerenstva i zapisničar. 

(5) U zapisnik se unosi odluka Povjerenstva o obrani završnog/specijalističkog rada. 

 

Članak 66. 

 

(1) Odluka Povjerenstva o obrani završnog/specijalističkog rada može biti: 

- obranio jednoglasnom odlukom Povjerenstva, 

- obranio većinom glasova Povjerenstva, i 

- nije obranio. 

(2) Pristupnik koji nije obranio završni/specijalistički rad ima pravo nakon devedeset (90)  

      dana ponovno prijaviti izradbu i obranu završnog/specijalističkog rada, ali ne istu temu. 

(3) Tema završnog/specijalističkog rada koja nije obranjena u roku od osam godina od dana  

       prihvaćanja teme završnog/specijalističkog rada podliježe ponovnom postupku  

       prihvaćanja. 

 

Članak 67. 

 

Nakon uspješno obranjenog završnog/specijalističkog rada pristupnik u uvezani 

završni/specijalistički rad dodaje list sa sastavom Povjerenstva za obranu 

završnog/specijalističkog rada s datumom obrane. 

Pristupnik predaje četiri uvezana primjerka završnog/specijalističkog rada u roku od mjesec 

dana od dana obrane u tajništvo nositelja studija.  

 

Članak 68. 

 

(1) Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija i uspješno obranjenog 

završnog/specijalističkog rada Sveučilište ili ovlaštena znanstveno/umjetničko-nastavna 

sastavnica izdaje pristupniku diplomu kojom se potvrđuje završetak poslijediplomskog 

studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišnog specijaliste određenog područja (univ. 

spec.), u skladu s posebnim zakonom. Naziv specijalist, odnosno njegova kratica dodaju 

se akademskom nazivu u skladu sa Zakonom. 

(2) Diplomu o stečenom akademskom zvanju sveučilišnog specijaliste uručuje čelnik 

nositelja studija na svečanoj promociji.  

(3) Uz diplomu sveučilišnom specijalisti se bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku 

izdaje Dopunska isprava o studiju s odgovarajućim podacima potrebnim za 

razumijevanje stečenog akademskog naziva. 
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VI. 4. Oduzimanje akademskog naziva sveučilišni specijalist 

 

Članak 69. 

 

(1) Akademski  naziv sveučilišni specijalist oduzima se ako se utvrdi da je stečen protivno 

propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija ili ako je 

završni/specijalistički rad plagijat ili krivotvorina. 

(2) Oduzimanje akademskog naziva sveučilišnog specijaliste provodi se u postupku koji 

odgovara postupku stjecanja akademskog naziva. 

(3) Prijedlog za pokretanje postupka može podnijeti svaka osoba u pisanom obliku s 

detaljnim obrazloženjem i dokazima o postojanju osnovane sumnje iz stavka 1. ovog 

članka.  

(4) Prijedlog za pokretanje postupka oduzimanja akademskog naziva ne može se podnijeti 

ako je proteklo deset ili više godina od njegova stjecanja. 

 

Članak 70. 

 

Postupak oduzimanja akademskog naziva i poništenje diplome o stjecanju akademskog naziva 

istovjetan je postupku oduzimanja akademskog ili stručnog naziva i poništenju 

diplome/svjedodžbe o stjecanju akademskog ili stručnog naziva pobliže određenim člancima 

81.-83. Pravilnika o studijima i  studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 

 

VII.. TIJELA POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH I POSLIJEDIPLOMSKIH  

          SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 

 

Članak 71. 

 

(1) Tijela poslijediplomskih sveučilišnih i specijalističkih studija ustrojavaju se na razini 

Sveučilišta i na razini znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice. 

(2) Tijela na razini Sveučilišta: 

 Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) 

studije, 

 Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne međusveučilišne (doktorske) 

studije, 

 Vijeće Doktorske škole, 

 Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne specijalističke studije,  

 Voditelj poslijediplomskog  sveučilišnog/specijalističkog studija, 

 Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti/umjetnosti, i 

 Povjerenstva u postupku prijave, ocjene i obrane doktorske  disertacije i 

specijalističkog rada. 

(3) Tijela na razini znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice 

 Vijeće/Povjerenstvo za pojedini studij,  

 voditelj pojedinog studija, i 

 povjerenstva u postupku prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije i 

završnog/specijalističkog rada. 
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(4) Tijela navedena u stavcima 2. do 3. ovog članka obavljaju poslove iz djelokruga 

poslijediplomskih sveučilišnih i specijalističkih studija u skladu sa Statutom Sveučilišta i 

općim aktima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica i za svoj rad su 

odgovorna Senatu, odnosno stručnom vijeću znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne 

sastavnice. 

 

VIII. PRAĆENJE KVALITETE STUDIJA NA SVEUČILIŠTU 

 

Članak 72. 

 

Praćenje i unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja propisano je Pravilnikom o unaprjeđenju i 

osiguranju kvalitete Sveučilišta i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih i nastavnih 

sastavnica, a provodi je Centar za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja. 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 73. 

 

Studenti koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne i poslijediplomske specijalističke 

studije prije 1. listopada akademske 2015./2016. godine imaju pravo dovršiti studij prema 

studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija. 

 

Članak 74. 

 

(1) Ovaj Pravilnik donosi Senat na prijedlog Odbora za statutarna i pravna pitanja. 

(2) Izmjene i dopune Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je Pravilnik donesen. 

 

Članak 75. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti odredbe o poslijediplomskim studijima 

Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 27. 

rujna 2010. godine sa svim njegovim izmjenama i dopunama.  

 

Članak 76. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta, a 

primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine. 
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Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

dana 9. srpnja 2015. godine te je stupio na snagu dana 17. srpnja 2015. godine. 
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