
POSTUPAK PRIJAVE I OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidat predaje prijavu teme doktorske disertacije Odjeljku za studente i poslijediplomski studij (Odjeljak) na 
propisanome obrascu. 

Odjeljak utvrđuje jesu li ispunjeni svi formalni uvjeti za prijavu teme (uvjeti u skladu sa Zakonom, Statutom 
Sveučilišta i dodatnim uvjetima utvrđenim od strane Fakultetskog Vijeća MFO i Pravilima za izvedbu poslijediplomskog 
doktorskog studija, te sadrži li prijava teme svu potrebnu dokumentaciju)

1. sjednica PSDZ*: PSDZ utvrđuje je li obrazloženje teme 
strukturirano prema Uputama (jesu li zadovoljeni tehnički 
uvjeti i sadrži li obrazloženje teme sve potrebne cjeline). 

Formalni uvjeti za prijavu teme 
ispunjeni?

Na istoj sjednici PSDZ (1. sjednica): PSDZ određuje  
izvjestitelja za predloženu temu. Izvjestitelj je dužan pripremiti 
usmeno izvješće o predloženoj temi do sljedeće sjednice PSDZ.
2. sjednica PSDZ: PSDZ raspravlja o predloženoj temi te 
procjenjuje primjerenost predložene teme (metodološku i 
znanstvenu utemeljenost predloženog istraživanja). 

Obrazloženje teme 
strukturirano prema 

uputama?

NE

NE

PSDZ ima primjedbe na prijavu teme?

DA

DA

PSDZ dostavlja primjedbe u pisanom obliku Odjeljku koji 
prosljeđuje primjedbe kandidatu. Kandidat je dužan usvojiti 
primjedbe PSDZ nakon čega ispravljenu inačicu prijedloga teme 
predaje Odjeljku s jasno naznačenim ispravkama koje su 
učinjene kao odgovor na primjedbe PSDZ.

Na istoj sjednici PSDZ (2. sjednica), PSDZ bira predloženike za 
članove Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije i 
upućuje prijedlog članova povjerenstva Fakultetskom vijeću.

Fakultetsko vijeće raspravlja i glasuje o prijedlogu članova 
Povjerenstva za ocjenu teme. Odluka Fakultetskog vijeća 
prosljeđuje se Odjeljku, koji potpunu dokumentaciju o prijavi 
teme upućuje članovima Povjerenstva za ocjenu teme. 

Sljedeća sjednica PSDZ: PSDZ utvrđuje jesu li u prijavi teme 
učinjene sve tražene izmjene. 

PSDZ ima primjedbe na 
ispravljnu prijavu teme?

Na istoj sjednici PSDZ bira predloženike za članove Povjerenstva za 
ocjenu teme i upućuje prijedlog članova Povjerenstva za ocjenu teme 
Fakultetskom vijeću.

DA

NE

DA

NE

ROK ZA 
DOPUNU 
PRIJAVE 

TEME: 

30 dana

PSDZ organizira i vodi javnu prezentaciju potencijalne teme 
doktorske disertacije. Nakon javne prezentacije, Povjerenstvo za 
ocjenu teme podnosi izvješće PSDZ s prijedlogom za prihvaćanje 
ili odbijanje teme doktorske disertacije u pisanom obliku, a u 
roku ne duljem od 90 dana od dana imenovanja. 

Sljedeća sjednica PSDZ: PSDZ upućuje prijedlog za 
prihvaćanje teme doktorske disertacije Fakultetskom 
vijeću.

Pozitivno izvješće povjerenstva ?

DA

Sljedeća sjednica PSDZ: PSDZ upotpunjuje dokumentaciju o prijavi 
teme i upućuje ju Fakultetskom vijeću zajedno s prijedlogom 
Povjerenstva za ocjenu teme da se tema doktorske disertacije odbije.

Fakultetsko vijeće raspravlja i glasuje o prijedlogu za prihvaćanje 
teme doktorske disertacije. Odluka Fakultetskog vijeća prosljeđuje se 
Odjeljku, koji ju prosljeđuje pristupniku. 
Pristupnici kojima je prihvaćena i odobrena tema doktorske disertacije
dužni su, u roku pet godina (za studente u punom radnom vremenu)  
odnosno sedam godina (za studente u dijelu radnog vremena) od upisa 
u studij dostaviti Vijeću za poslijediplomske studije na ocjenu i daljnji 
postupak neuvezane primjerke gotove doktorske disertacije. Po isteku 
ovog roka tema doktorske disertacije podliježe postupku ponovne 
procjene prema uvjetima važećim u trenutku procjene. 
Neuvezani primjerci gotove doktorske disertacije mogu se dostaviti 
najranije 15 dana od datuma konačnog odobrenja teme.

NE

* PSDZ – Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti


