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PROTOKOL OBRANE DOKTORSKOG RADA 

 
Povjerenstvo ulazi u prostor za obranu redom: 5. član, 3. član, predsjednik, mentor, 4. član. 

Pristupnik stoji ispred Povjerenstva. Članovi povjerenstva i ostali nazočni sjednu, a potom 

predsjednik čita: 

 

„Molim nazočne da isključe pokretne telefone. Hvala. 

 

Poštovani pristupniče, poštovani članovi povjerenstva i ostali nazočni, ustanovljujem da će 

danas pristupnik, _____________________, __________________, braniti svoju doktorsku 

disertaciju  pred povjerenstvom od pet članova u sastavu: 

 

1. predsjednik 

2. mentor 

3. član,  

4. član 

5. član 

 

koje je izabralo Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Osijek na svojoj _____ sjednici od ________________________ godine. 

Doktorska disertacija ima naslov: « __________________________________________ » 

koju je prihvatilo Fakultetsko vijeće na svojoj ______. sjednici, a na prijedlog izabranog 

povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije u sastavu: 

 

1. predsjednik 

2. mentor 

3. član“ 

 

 

Predsjednik čita životopis pristupnika: 

 

Predsjednik čita ocjenu i kritiku doktorske disertacije. 

(skraćeno izvješće – priprema Predsjednik povjerenstva na temelju izvješća prihvaćenog na 

Fakultetskom vijeću) 

 

Nakon što je pročitao Izvješće Predsjednik daje riječ pristupniku riječima: 

 

„Molim pristupnika da pristupi obrani svoje disertacije u trajanju ne duljem od 45 minuta.“ 

 

Po završetku obrane predsjednik daje riječ mentoru riječima: 

 

„Molim mentora da postavi pitanja.“ 



 

Predsjednik daje riječ ostalim članovima povjerenstva sljedećim redom: 

 

„Predajem riječ ___________________________  

Predajem riječ ___________________________ 

Predajem riječ ___________________________“ 

 

Na kraju predsjednik postavlja pitanja pristupniku. 

 

Predsjednik pita nazočne žele li postaviti pitanja i moli postavljača pitanja da se prethodno 

predstavi. 

 

Predsjednik zaključuje obranu riječima: 

 

„Ukoliko nema više pitanja oglašavam da je obrana disertacije završena i da se povjerenstvo 

povlači na vijećanje.“ 

 

Nakon povratka Predsjednik čita: 

 

 

„Ovo povjerenstvo nakon javno obranjene disertacije dana _______________________ 

godine donijelo je jednoglasno 

 

O D L U K U 

 

_________________________, ____________________ , s uspjehom je obranio svoju 

doktorsku disertaciju  pod naslovom « __________________________________________ ». 

 

Povjerenstvo će preko dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Osijek zamoliti rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da 

___________________________ promovira za doktora znanosti iz područja Tehničkih 

znanosti, polja Elektrotehnika, grana ___________________________.“ 

 

 


