
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 
105/04 i 174/04), uputa za sastavljanje prijedloga poslijediplomskih doktorskih studija Rektorskog zbora od 
08.02.2005., očitovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o ustrojavanju poslijediplomskih doktorskih 
studija u akademskoj 2005/06. godini od 28.11.2005., te načela o ustrojavanju poslijediplomskih studija iz 
Zaključka Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 30.11.2005., Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na svojoj 151. redovitoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 
2012. godine, donijelo je  

 
PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKOM DOKTORSKOM STUDIJU 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Pravilnik utvrđuje provedbu sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija elektrotehnike, te postupak stjecanja 

akademskog stupnja doktora znanosti. 

Članak 2. 
Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem 

tekstu: Fakultet, odnosno ETF Osijek) ustrojava se kao studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Članak 3. 
Kao svoje stalno radno tijelo, Fakultetsko vijeće osnovalo je Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti. Fakultetsko vijeće 

donosi i odluku o izmjenama i dopunama sastava Povjerenstva. 
 

Članak 4. 
Fakultet ustrojava i izvodi poslijediplomski doktorski studij, te provodi postupak za stjecanje akademskog stupnja doktora 

znanosti iz područja Tehničkih znanosti znanstvenog polja Elektrotehnike sa smjerovima Elektroenergetika i Komunikacije i 
informatika. 

Poslijediplomski doktorski studij održava se kroz znanstveno-istraživački rad i nastavu koji se izvode na Fakultetu, a prema 
predviđenom bodovnom sustavu. Po potrebi se uz odobrenje Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, znanstveno-
istraživački rad može obavljati i na drugoj znanstveno-istraživačkoj instituciji. 

Poslijediplomski doktorski studij završava izradbom i obranom doktorske disertacije. Doktorska disertacija se na 
Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku piše i brani na hrvatskom jeziku. Ako je pristupnik 
strani državljanin koji ne razumije hrvatski jezik, na obrazloženi zahtjev pristupnika, uz obvezno pisanje doktorske disertacije na 
hrvatskom jeziku, može se odobriti pisanje i obrana doktorske disertacije na nekom od svjetskih jezika. 

Članak 5. 
Poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti traje najduže do 7 godina. Studenti 

upisuju šest (6) semestara nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju. Studenti koji istražuju u punom radnom vremenu 
na ETF-u Osijek ili drugim visokoškolskim ili znanstveno-istraživačkim institucijama (redoviti studenti), moraju završiti studij 
najkasnije u roku 6 godina. Studenti koji ne istražuju u punom radnom vremenu (izvanredni studenti) mogu upisati studij s 
produženim trajanjem istraživačkog rada, najdulje 7 godina. Poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja 
doktora znanosti za polaznike sa završenim magisterijem znanosti traje najviše 6 godina. 

Članak 6. 
Nastava se provodi prema nastavnom programu i planu u obliku predavanja, konzultacija, zadaća i seminarskih radova. 



Članak 7. 
Do kraja prve godine studija, student s mentorom treba definirati područje istraživanja doktorkske disertacije, te napraviti 

okvirni plan istraživanja koji zajednički potpisuju student i mentor, a prihvaća ga Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti. 
Tijekom cijelog razdoblja studija, student je dužan izvještavati mentora o rezultatima svog znanstveno-istraživačkog rada. 

Na kraju svake godine studija, student mora Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti podnijeti godišnje izvješće o 
rezultatima istraživanja, te objavljenim radovima (potpisuje student). 

Student je dužan položiti kvalifikacijski doktorski ispit, osim ako ima stečen odgovarajući magisterij znanosti iz srodnih polja 
znanosti što procjenjuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.  

2. UPIS 

Članak 8. 
Odluku o raspisivanju natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog 

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti. Natječaj se raspisuje u pravilu jednom godišnje i oglašava se u dnevnom tisku i 
na web stranici Fakulteta. 

Članak 9. 
Pristupnik koji se želi upisati na poslijediplomski doktorski studij podnosi potpisanu prijavu na natječaj za upis u određenom 

roku. Prijava uključuje prijedlog smjera, područja rada, prijedlog mentora, te obrazloženje izbora smjera. 

Članak 10. 
Na poslijediplomski doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio diplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ili na ostalim fakultetima elektrotehnike i/ili računarstva hrvatskih sveučilišta s 
prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog ili dodiplomskog studija 3.8 ili više. 

Ukoliko je prosječna ocjena studija manja od 3.8, ali ne manja od 3.0, student treba biti među 10% najboljih u svojoj 
generaciji. Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti može iznimno odobriti upis na temelju 
preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika za vrijeme ili nakon završetka 
diplomskog studija. 

Članak 11. 
Na poslijediplomski doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio diplomski studij matematike/fizike/informatike 

na nekom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta hrvatskih sveučilišta s prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog ili 
dodiplomskog studija 3.8 ili više. 

Ukoliko je prosječna ocjena studija manja od 3.8, ali ne manja od 3.0, Fakultetsko vijeća na prijedlog Povjerenstva za 
stjecanje doktorata znanosti može odobriti upis na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata 
istraživačkog rada pristupnika nakon završetka diplomskog studija. 

Za takvog pristupnika, Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti, odredit će prijamni ispit i/ili ispite razlike s 
preddiplomskog i diplomskog studija Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Položeni prijamni ispit i ispiti razlike ne računaju se u zbroj ECTS bodova koje je potrebno steći na ovom poslijediplomskom 
doktorskom studiju. 

Članak 12. 
Na poslijediplomski doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio diplomski studij na nekom od srodnih tehničkih 

fakulteta (srodnih poljima elektrotehnika, računarstvo) hrvatskih sveučilišta s prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog 
ili dodiplomskog studija 3.8 ili više. 

Ukoliko je prosječna ocjena studija manja od 3.8, ali ne manja od 3.0, Fakultetsko vijeća na prijedlog Povjerenstva za 
stjecanje doktorata znanosti iznimno može odobriti upis na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata 
istraživačkog rada pristupnika za vrijeme ili nakon završetka diplomskog studija. 

Za takvog pristupnika, Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti obvezno će odrediti prijamni ispit i ispite razlike s 
preddiplomskog i diplomskog studija Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Položeni prijamni ispit i ispiti razlike ne računaju se u zbroj ECTS bodova koje je potrebno steći na ovom poslijediplomskom 
doktorskom studiju. 



Članak 13. 
Za pristupnika koji je završio sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon postupka 
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, uvjete prijama na poslijediplomski doktorski studij utvrđuje Povjerenstvo za 
stjecanje doktorata znanosti. 

Za takvog pristupnika, Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti može odrediti prijamni ispit i/ili ispite razlike s 
preddiplomskog i diplomskog studija Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Položeni prijamni ispit i ispiti razlike ne računaju se u zbroj ECTS bodova koje je potrebno steći na ovom poslijediplomskom 
doktorskom studiju. 

Članak 14. 
Na poslijediplomski doktorski studij mogu se upisati magistri tehničkih znanosti iz polja elektrotehnike i računarstva. 

Članak 15. 
Pristupnici koji su ostvarili značajna znanstvena dostignuća i koji ispunjavaju uvjete iz članka 73. stavak 4. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju upisuju poslijediplomski studij, ali ne moraju nužno pohađati nastavu i polagati 
ispite. Naime, u stavku 4. članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stoji da osobe koje su ostvarile 
znanstvena dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena znanja, mogu steći doktorat znanosti 
upisom poslijediplomskog doktorskog studija i izradom doktorskog rada, bez pohađanja nastave i polaganja ispita.  

Pristupnici iz prethodnog stavka, prijavi na natječaj za upis obvezno  prilažu odgovarajuću zamolbu i dokaze o ostvarenju 
značajnih znanstvenih dostignuća. 

Odluku o ispunjavanju uvjeta za upis poslijediplomskoga sveučilišnog studija i stjecanje doktorata znanosti bez pohađanja 
nastave i polaganja ispita donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti (koje procjenjuje 
mogućnosti i uvjete primjene ove mogućnosti za pristupnika) i uz odobrenje Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 

Članak 16. 
Konačnu odluku o održavanju poslijediplomskoga doktorskog studija na temelju rezultata raspisanog natječaja donosi 

dekan, ako utvrdi da postoji dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis. 

Članak 17. 
Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od semestara, i to u jednakim udjelima od 

ukupnog troška, ili odjednom, prije upisa na studij. 

Ako student poslijediplomskog doktorskog studija prekine studij, te ga nakon nekog vremena želi nastaviti, ostatak troškova 
plaća prema cijeni određenoj za generaciju studenata s kojom nastavlja studij. 

Troškove tiskanja diplome podmiruje pristupnik. 

Dekan može, na zamolbu studenta i uz suglasnost Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, odobriti produljenje studija 
i odrediti plaćanje dodatnih troškova. 

Članak 18. 
Pristupnik koji udovolji uvjetima upisa, bit će pozvan na upis poslijediplomskog doktorskog studija. 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti predlaže studentu mentora iz redova nastavnika Fakulteta izabranih u 
znanstveno-nastavna zvanja. Pri tome, student može sam predložiti mentora koji mu je potpisao suglasnost za mentorstvo. 
Pristupniku  se iznimno za sumentora, ako za to postoji potreba prema procjeni Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, 
može odrediti znanstvenik izvan Fakulteta izabran u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje iz polja elektrotehnike, 
računarstva ili nekog srodnog područja, pri čemu je mentor nastavnik s Fakulteta. 

Svoj program poslijediplomskog doktorskog studija oblikuje student, birajući i upisujući predmete na način i u opsegu 
propisanom nastavnim programom poslijediplomskog doktorskog studija. Najmanje 60% upisanih predmeta mora biti iz 
područja istraživanja doktorske disertacije, što procjenjuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti. 

Suglasnost za izbor kolegija daje mentor i to potpisom izabranih kolegija na propisanom obrascu. 

Članak 19. 
Na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, dekan odobrava upis. Odluku o imenovanju mentora i okvirnom 

području istraživanja doktorske disertacije donosi Fakultetsko vijeće. 



3. NASTAVA I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKI RAD 

Članak 20. 
Za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti potrebno je tijekom visokog obrazovanja steći najmanje 480 ECTS 

bodova. 

Članak 21. 
Temeljem prethodnog školovanja priznaju se ECTS bodovi: 

• Studentima koji su završili preddiplomski studij u trajanju 6 semestara i nakon njega diplomski studij u trajanju 4 semestra 
(ukupno 10 semestara) na ETF-u Osijek, priznaje se 300 ECTS bodova 

• Studentima koji su završili dodiplomski studij u trajanju 8 semestara na ETF-u Osijek priznaje se 240 ECTS bodova 
 

• Studentima koji su završili dodiplomski studij u trajanju 9 semestara na ETF-u Osijek priznaje se 270 ECTS bodova 

• Magistrima znanosti elektrotehnike ili računarstva ETF-a Osijek priznaje se do 390 ECTS bodova, odnosno do maksimalno 90 
ECTS bodova, dok ostale bodove trebaju steći na poslijediplomskom doktorskom studiju (ovisno o znanstveno-istraživačkoj 
aktivnosti, odnosno objavljivanju rezultata istraživanja tijekom poslijediplomskog studija za stjecanje magisterija znanosti) 

• Studentima koji su završili ostale fakultete elektrotehnike i/ili računarstva hrvatskih sveučilišta, broj ECTS bodova određuje 
Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti temeljem broja semestara preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog 
studija (u pravilu, broj semestara pomnožen s 30) 

• Studentima koji su završili studij matematike, fizike. informatike ili neki drugi srodni studij na hrvatskim sveučilištima, broj 
ECTS bodova određuje Povjerenstvo temeljem broja semestara diplomskog studija (u pravilu, broj semestara pomnožen s 
30). 

• Studentima koji su završili studij na stranim sveučilištima, broj ECTS bodova određuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata 
znanosti temeljem broja semestara sveučilišnog studija (u pravilu, broj semestara pomnožen s 30). 

• Pristupnicima iz članka 73. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, priznaju se 64 ETCTS boda. 
• Način stjecanja potrebne razlike ECTS bodova  određuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata 
znanosti. 

Članak 22. 
Predmeti koje upiše šest i više studenata izvode se u obliku predavanja i vježbi. Predmeti koje upiše pet i manje studenata 

izvode se u većoj mjeri ili u potpunosti u obliku konzultacija. Polaganjem ispita iz predmeta student ostvaruje po 6 ECTS 
bodova. 

Članak 23. 
Tijekom poslijediplomskog doktorskog studija, student mora postići barem 180 ECTS bodova, odnosno do ukupno barem 

480 ECTS bodova kroz polaganje ispita i znanstveno-istraživački rad: 

• Upisom kolegija i polaganjem ispita, mora se postići najmanje 26.67%, a najviše 30% od potrebnih dodatnih ECTS 
bodova i to: 

• najmanje 12 ECTS bodova polaganjem zajedničkih temeljnih predmeta iz 1. semestra 

• najmanje 12 ECTS bodova polaganjem temeljnih predmeta smjera iz 2. semestra 
• najmanje 24 ECTS boda polaganjem znanstveno-usmjeravajućih predmeta iz 2., 3. i 4. semestra 

• Temeljem znanstveno-istraživačkog rada, mora se postići barem 70%, a najviše 73.33% od potrebnih dodatnih ECTS 
bodova i to uz uvjete: 

 

• 10 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije 
objavljen u časopisu koji je citiran u referalnim bazama koje se ne moraju nalaziti u kategorijama A i B prema 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005. (već u ostalim referalnim 
bazama) ili je objavljen u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnom recenzijom koji je citiran u referalnim 
bazama koje se moraju nalaziti u kategorijama A i B prema navedenom Pravilniku., 

• 20 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije 
objavljen u časopisu citiranom u referalnim bazama (kategorija B prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znan-
stvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.) 

• 40 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije 
objavljen u časopisu citiranom u referalnim bazama Science Citation Index (SCI) ili Science Citation Index 
Expanded (SCI-Exp.) (kategorija A prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. 
srpnja 2005.) 

• 60 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije 
objavljen u časopisu citiranom u referalnoj bazi Current Contents (CC) (kategorija A prema Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.) 



Za objavljene radove s ukupno 1-3 suautora, pristupnik dobiva puni broj ECTS bodova; za radove s ukupno 4-5 autora, 
pristupnik dobiva 50% navedenih ECTS bodova; za radove s ukupno n=6 ili više autora, pristupnik dobiva 100/n % navedenih 
ECTS bodova. 

• Polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita koje je obvezno do kraja 4. semestra donosi 10 ECTS bodova. 

• Rad na znanstveno-istraživačkom projektu iz područja istraživanja doktorske disertacije u trajanju jedne ili više godina 
(aktivno sudjelovanje studenta na znanstveno-istraživačkom projektu potvrđuje voditelj projekta pismenim izvješćem) 
donosi 10 ECTS bodova 

• Istraživački boravak iz područja istraživanja doktorske disertacije na inozemnoj znanstveno-istraživačkoj ustanovi u 
trajanju 3 mjeseca ili više (student prilaže potvrdu ustanove na kojoj je boravio, te izvješće o boravku i istraživanju 
potpisano od strane voditelja istraživanja) donosi 10 ECTS bodova. 

• Obavljeni javni razgovor s prihvatom teme i očekivanih  izvornih znanstvenih doprinosa doktorske disertacije vrednuje 
se s 30 ECTS bodova. 

4. KVALIFIKACIJSKI DOKTORSKI ISPIT 

Članak 24. 
Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za upis 5. semestra studija i mora se položiti do kraja druge akademske 

godine od upisa. 
 

Članak 25. 
Pristupnik prijavljuje polaganje kvalifikacijskoga doktorskog ispita u studentskoj službi fakulteta na posebnom obrascu. Uvjet 

za prijavu kvalifikacijskog doktorskog ispita su položeni ispiti razlike (ako su pristupniku propisani za polaganje) barem dva (2) 
položena ispita i barem 20 ETCS bodova koje je pristupnik stekao objavljivanjem radova iz područja istraživanja doktorske 
disertacije. Prijavi se prilaže izrađeni pregledni rad u kojem se prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog 
usmjerenja, odnosno naznačava područje istraživanja buduće doktorske disertacije. Rad se predaje u računalno čitljivom obliku 
prema Uputama koje može dobiti u studentskoj službi (tekst u doc i pdf obliku, a prezentacija u ppt obliku - sve na CD-u). 

Nakon prijave polaganja kvalifikacijskoga doktorskog ispita Fakultetsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva za stjecanje 
doktorata znanosti imenuje Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit od najmanje 3, a najviše 5 članova (neparni broj), te 
barem jednog zamjenika člana. Članovi tog Povjerenstva moraju biti osobe u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz 
znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije. Mentor pristupnika jedan je od članova Povjerenstva za 
kvalifikacijski doktorski ispit, ali ne može biti predsjednikom tog Povjerenstva. 

Članak 26. 
Kvalifikacijski doktorski ispit organiziraju predloženi mentor i službenik Studentske službe nadležan za poslijediplomske 

studije, a provodi ga Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit. Na prijedlog predloženog mentora, odnosno Povjerenstva za 
stjecanje doktorata znanosti, Fakultetsko vijeće može donijeti odluku da se kvalikacijski doktorski ispit polaže pred Povjeren-
stvom za kvalifikacijski doktorski ispit proširenom na ukupno najviše 5 članova. 

Predloženi mentor pristupnika dužan je organizirati polaganje ispita u roku od 60 dana od imenovanja Povjerenstva za 
kvalifikacijski doktorski ispit na Fakultetskom vijeću. Predloženi mentor pristupnika obavještava Studentsku službu o mjestu i 
nadnevku održavanja ispita najmanje 10 dana prije održavanja ispita. 

Studentska služba pismeno i elektroničkom poštom obavješćuje članove Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
najmanje 7 dana prije održavanja ispita, te na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta javno oglašava  termin ispita, te naslov i 
sažetak rada iz članka 25.. 

Članak 27. 
Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. Na kvalikacijskom doktorskom ispitu pristupnik prezentira izrađeni 

rad iz članka 25. 
Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit provjerava razinu poznavanja stanja istraživanja iz područja istraživanja teme 

doktorske disertacije pristupnika, te njegovu sposobnost za primjenu odgovarajućih temeljnih i posebnih istraživačkih znanja za 
rješavanje tih problema. 

U zapisniku o kvalifikacijskom doktorskom ispitu navode se pitanja članova Povjerenstva i auditorija i utvrđuje se je li 
pristupnik zadovoljio. Konačna odluka donosi se većinom glasova povjerenstva. 

Potpisani zapisnik o kvalifikacijskom doktorskom ispitu potrebno je dostaviti Studentskoj službi najkasnije u roku od 30 dana 
nakon održanog ispita. 

Kvaliikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. 



5. PRIHVAĆANJE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

Članak 28. 
Postupak za prihvaćanje teme doktorske disertacije, odnosno javni razgovor, pristupnik može pokrenuti kada na 

doktorskom studiju stekne najmanje 120 ECTS bodova, odnosno ukupno 420 ECTS bodova, položi sve ispite upisane na 
poslijediplomskom doktorskom studiju, te kvalikacijski doktorski ispit. Također, uvjet za pokretanje postupka prihvaćanja teme 
doktorske disertacije je 60 ECTS bodova (unutar navedenih 120 ECTS bodova) koje je pristupnik dužan steći objavljivanjem 
rezultata svog istraživanja, pri čemu jedan (1) znanstveni rad iz područja teme doktorske disertacije mora biti objavljen u 
međunarodnom znanstvenom časopisu A kategorije (SCI, SCI-Exp., CC). 

Članak 29. 
Student zajedno s predloženim mentorom pokreće postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije podnošenjem prijave 

Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti, odnosno Fakultetskom vijeću u kojoj predlaže temu disertacije. Prijava mora 
sadržavati: 

• prijedlog naslova disertacije na hrvatskom i na engleskom jeziku, 

• iscrpno obrazloženje teme, 

• jasno definiran temeljni cilj i plan istraživanja, 

• metodologiju istraživanja, 

• očekivane izvorne znanstvene doprinose disertacije. Pristupnik prijavi prilaže: 

• indeks; 

• popis i preslike objavljenih radova; 

• kratki životopis s opisom znanstvenog i stručnog djelovanja; 

• izjavu da postupak stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti nije pokrenuo niti na jednoj drugoj ustanovi u 
Hrvatskoj i inozemstvu. 

Ispunjenje uvjeta za pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorske disertacije utvrđuje Povjerenstvo za stjecanje 
doktorata, a ono Fakultetskom vijeću predlaže sastav Povjerenstva koje će obavljati javni razgovor.  

Predloženi mentor Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti obvezno predlaže sastav Povjerenstva za javni razgovor od 
najmanje tri (3) člana, a najviše pet (5) članova i jednog (1) zamjenika člana.   

Javni razgovor pristupnik u dogovoru s mentorom mora obaviti najkasnije do kraja 5. godine studija. 

Članak 30. 
S pristupnikom koji ispunjava uvjete za pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorske disertacije vodi se javni razgovor o 

očekivanim izvornim znanstvenim doprinosima doktorske disertacije na kojem se pobliže ocjenjuje izvjesnost postizanja 
ukupnog očekivanih izvornih znanstvenih doprinosa. 

Javni se razgovor mora održati u roku 90 dana od podnošenja prijave pristupnika za prihvaćanje teme doktorske disertacije. 
Vrijeme od 16. srpnja do 31. kolovoza ne računa se u navedeni rok. 

Predloženi mentor pristupnika obavještava studentsku službu o mjestu i nadnevku održavanja javnog razgovora najmanje 
15 dana prije održavanja razgovora. Studentska služba, najmanje 7 dana prije održavanja, javno na oglasnoj ploči i web stranici 
fakulteta oglašava termin javnog razgovora, te predvidivi naslov disertacije i o tome pisanim putem i elektroničkom poštom 
obavješćuje pristupnika i članove Povjerenstva za javni razgovor. O mjestu i vremenu održavanja javnog razgovora, te 
predvidivoj temi disertacije Studentska služba elektroničkom poštom obavješćuje i sve zavode Fakulteta i članove Povjerenstva 
za stjecanje doktorata znanosti. 

Članak 31. 
Javni razgovor vodi Povjerenstvo za javni razgovor. Povjerenstvo za javni razgovor mora imati najmanje tri (3) člana. Po-

vjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti može predložiti Fakultetskom vijeću da se javni razgovor održi pred Povjerenstvom 
za javni razgovor proširenom na ukupno najviše 5 (pet) članova. Također, nužno je predožiti barem jednog zamjenika člana. Pri 
tom, barem jedan član Povjerenstva mora biti izvan Sveučilišta. Većina članova mora biti u znanstveno-nastavnom ili 
znanstvenom zvanju iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije.  

Povjerenstvo koje vodi javni razgovor o temi doktorske disertacije posebno će razmotriti zahtjev pristupnika za pisanjem i 
obranom disertacije na stranom jeziku i svoj obrazloženi prijedlog ukratko iznijeti u okviru zapisnika o održanome javnom 
razgovoru. O odobrenju pisanja i obrane disertacije na stranom jeziku odlučuje Fakultetsko vijeće prilikom prihvaćanja teme 
doktorske disertacije. 

Povjerenstvo za javni razgovor, dostavlja preko studentske službe Fakulteta Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti i 
Studentskoj službi zapisnik o održanom javnom razgovoru s prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje teme doktorske disertacije u 



pisanom obliku i potpisano najkasnije 21 dan od održavanja javnog razgovora. Zapisnik o održanom javnom razgovoru 
temeljem kojeg se predlaže prihvaćanje teme doktorske disertacije obvezno sadrži: 

• prijedlog naslova doktorske disertacije na hrvatskom i na engleskom jeziku, 

• popis očekivanih izvornih znanstvenih doprinosa, 

• prijedlog da se ranije predloženi mentor ne mijenja ili prijedlog za imenovanje novog mentora i po potrebi sumentora, 

• znanstveno područje, polje i grana kojima pripada predložena tema doktorske disertacije, 

Prijedlog u kojem se predložena tema disertacije odbija mora biti obrazložen. 

Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju teme doktorske disertacije donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za 
stjecanje doktorata znanosti. 

U pravilu predsjednik, a u posebnom slučaju mentor ili netko od članova Povjerenstva kojega je ovlastio predsjednik 
Povjerenstva za javni razgovor usmeno obrazlaže Fakultetskom vijeću predloženu temu i očekivane izvorne znanstvene 
doprinose, ili prijedlog za odbijanje teme disertacije. 

 
Članak 32. 

Na obrazloženi prijedlog Povjerenstva za javni razgovor i nakon razmatranja Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, 
Fakultetsko vijeće može u postupku odobravanja teme doktorske disertacije pristupniku uz mentora iznimno imenovati i 
sumentora. 

6. ZAVRŠETAK STUDIJA 

Članak 33. 
Pristupnik kojemu je prihvaćena tema doktorske disertacije može doktorsku disertaciju predati na ocjenu kad prikupi 

najmanje 480 ECTS bodova tijekom visokoškoloskog obrazovanja, od toga najmanje 180 ECTS bodova na poslijediplomskom 
doktorskom studiju.. Pri tom, pristupnik mora imati najmanje 2 znanstvena rada objavljena u časopisima A kategorije (SCI, SCI-
Exp, CC).  

Doktorska disertacija oblikuje se i oprema u skladu s javno objavljenim naputkom koji donosi Povjerenstvo za stjecanje 
doktorata znanosti. 

Članak 34. 
Pristupnik mora doktorsku disertaciju predati na ocjenu u roku od najviše 3 godine od dana prihvaćanja teme doktorske 

disertacije na Fakultetskom vijeću. 

Teme doktorskih disertacija koje nisu predane na ocjenu u roku iz stavka 1 ovog članka podliježu ponovnom postupku 
prihvaćanja. 

Postupak ponovnog prihvaćanja teme doktorske disertacije pokreće se na zahtjev pristupnika. Zahtjev mora sadržavati: 
• prijedlog da se naslov i izvorni znanstveni doprinosi, te ranije imenovani mentor doktorske disertacije ne mijenjaju ili; 
• prijedlog da se promijene naslov i/ili znanstveni doprinosi i/ili ranije imenovani doktorske disertacije uz obrazloženje 

prijedloga, 

Postupak ponovnog prihvaćanja teme doktorske disertacije provodi se na jednak način kao i postupak prvog prihvaćanja 
teme doktorske disertacije, odnosno ponovnim pristupanjem javnom razgovoru. Studenti kojima je ponovno prihvaćena tema 
doktorske disertacije plaćaju dodatne troškove produljenja studija na temelju posebnog pravilnika.. 

Članak 35. 
Pristupnik pokreće postupak za ocjenu doktorske disertacije podnošenjem zahtjeva Povjerenstvu za stjecanje doktorata 

znanosti, odnosno Fakultetskom vijeću u pisanom obliku koji supotpisuje predloženi mentor. 

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu doktorske disertacije, pristupnik predaje Fakultetu dovršenu disertaciju u 
pisanom obliku u 7 neuvezanih primjeraka, popis objavljenih radova, te po jednu presliku objavljenih radova koje nije predao 
kroz ranije procedure stjecanja doktorata znanosti. 

Članak 36. 
Na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, Fakultetsko vijeće bira Povjerenstvo za ocjenu doktorske 

disertacije od najmanje tri (3) člana (neparni broj). 

Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mogu biti samo znanstvenici koji su najmanje u zvanju docenta 
(znanstvenog suradnika) ili u višem zvanju. Najmanje dva člana Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije moraju biti u 



zvanju redovitog ili izvanrednog profesora, odnosno odgovarajućem znanstvenom zvanju. Većina članova Povjerenstva mora 
biti u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz znanstvenih polja vezanih za područje teme doktorske disertacije.   

Mentor pristupnika ne može biti predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, niti Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije. 

Najmanje jedan član Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mora biti izvan Sveučilišta. 

Tijekom postupka ocjene i obrane, do predaje uvezanih primjeraka disertacije, jedan primjerak neuvezane doktorske 
disertacije nalazi se u knjižnici kojoj rad dostavlja Studentskaj služba Fakulteta radi uvida javnosti. 

Članak 37. 
Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije podnose svoje izvješće najkasnije u roku od 90 dana od primitka rada. 

Vrijeme od 16. srpnja do 31. kolovoza ne računa se u navedeni rok. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dostavlja Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti potpisano izvješće o 
ocjeni doktorske disertacije u pisanom obliku. Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u svom izvješću može predložiti: 

• prihvaćanje doktorske disertacije; 

• doradu doktorske disertacije i ponovnu ocjenu disertacije; 

• odbijanje disertacije. 

U sva tri slučaja Povjerenstvo mora obrazložiti svoju odluku. 

Članak 38. 
U zaključku pozitivne ocjene mora postojati eksplicitna izjava o postignutim izvornim znanstvenim doprinosima i 

znanstvenom polju kojem pripada doktorska disertacija. 

Članak 39. 
Na sjednici Fakultetskog vijeća, predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (samo izuzetno to može biti 

mentor pristupnika ili član Povjerenstva) podnosi skraćeno usmeno izvješće o ocjeni doktorske disertacije uz eksplicitno 
navođenje postignutih izvornih znanstvenih doprinosa. 

Članak 40. 
Ako Fakultetsko vijeće zaključi da izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ne pruža sigurnu osnovu za 

donošenje odluke o ocjeni disertacije, može u Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije uključiti nove članove i zatražiti da 
oni podnesu odvojena izvješća ili imenovati novo Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije, te zatražiti da ono ponovno 
razmotri i ocijeni doktorsku disertaciju, te podnese izvješće Fakultetskom vijeću. 

Članak 41. 
Ako Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu doktorske disertacije, u pravilu na istoj sjednici imenuje, na prijedlog 

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, Povjerenstvo za obranu disertacije od pet (5) članova i dva (2) zamjenika članova. 

Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mogu biti i članovi Povjerenstva za obranu doktorske disertacije. 

Mentor pristupnika ne može biti predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije. 

Najmanje dva (2) člana Povjerenstva za obranu doktorske disertacije moraju biti u zvanju redovitog profesora ili  
znanstvenog savjetnika.  

Većina članova Povjerenstva mora biti u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju u iz znanstvenih polja vezanih za 
temu doktorske disertacije. 

Najmanje jedan član Povjerenstva za obranu doktorske disertacije mora biti izvan Sveučilišta. 

Članak 42. 
Ako je ocjena doktorske disertacije u izvješću Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije negativna, Fakultetsko vijeće 

može donijeti odluku o proširenju sastava Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, odluku o imenovanju novog 
Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije radi nove ocjene i prijedloga, ili odluku o obustavljanju postupka za stjecanje 
doktorata znanosti. 

Članak 43. 
Obrana doktorske disertacije je javna. Nadnevak obrane doktorske disertacije dogovara mentor s Povjerenstvom za obranu 

doktorske disertacije i s pristupnikom, dostavlja ga studentskoj službi najmanje 15 dana prije nadnevka obrane doktorske 
disertacije.  



Studentska služba pisanim putem i elektroničkom poštom obavješćuje pristupnika i članove Povjerenstva za obranu o 
nadnevku i mjestu obrane doktorske disertacije najmanje 7 dana prije dana obrane. 

Obavijest o održavanju obrane doktorske disertacije oglašava se u pisanom i elektroničkom obliku na oglasnoj ploči i web 
stranici fakulteta najmanje 7 dana prije dana obrane. 

Članak 44. 
Nakon obrane doktorske disertacije Povjerenstvo objavljuje uspjeh pristupnika. Rezultat obrane može biti: 

• obranio jednoglasnom odlukom Povjerenstva; 

• obranio većinom glasova Povjerenstva; 

• nije obranio. 

Doktorska disertacija brani se samo jednom. 

Članak 45. 
O obrani disertacije vodi se zapisnik. Zapisničar na obrani je službenik Studentske službe nadležan za poslijediplomske 

studije. 

Članak 46. 
Nakon uspješno obranjene doktorske disertacije, pristupnik u disertaciju dodaje list sa sastavom Povjerenstva za ocjenu 

doktorske disertacije, Povjerenstva za obranu doktorske disertacije i nadnevkom obrane. 

Pristupnik predaje Tajništvu Fakulteta 9 uvezanih primjerka disertacije u roku mjesec dana od dana obrane disertacije. 

Tajništvo Fakulteta dostavlja po jedan primjerak disertacije:, Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, zavodu Fakulteta, 
odnosno instituciji na kojoj je disertacija izrađena, pismohrani Fakulteta, knjižnici Fakulteta, Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Osijeku, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, te mentoru, predsjedniku i članu Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije. Također, doktorska disertacija trajno se objavljuje na web stranici Elektrotehničkog fakulteta Osijek. 

Članak 47. 
Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije sastavlja svoje izvješće na hrvatskom jeziku i po potrebi na stranom jeziku 

(prema dogovoru Povjerenstava za ocjenu i obranu disertacije) ako je disertacija uz hrvatski jezik pisana na stranom jeziku. 

Ako se doktorska disertacija piše i na stranom jeziku, mentor izrađuje prijevod izvješća o ocjeni doktorske disertacije i 
svojim potpisom ovjerava da taj prijevod u potpunosti odgovara izvorniku.Taj dokument supotpisuju i svi ostali članovi 
Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije koji razumiju hrvatski jezik.  

Disertacija se brani na jednom od jezika na kojem je napisana. Ako je disertacija napisana i na stranom jeziku, zapisnik o 
obrani doktorske disertacije vodi se na hrvatskom jeziku i stranom jeziku (prema dogovoru Povjerenstava za ocjenu i obranu 
disertacije). 

Uz izvornik Zapisnika o obrani doktorske disertacije koji je na stranom jeziku, izrađuje se i prijevod na hrvatski jezik kojeg 
potpisuju samo oni članovi Povjerenstva za obranu doktorske disertacije koji razumiju hrvatski jezik., ali ti članovi moraju 
predstavljati većinu članova Povjerenstva. 

Članak 48. 
Na temelju odluke Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, Sveučilište u Osijeku izdaje diplomu o stečenom akadem-

skom stupnju doktora znanosti. Diplomu uručuje rektor na svečanoj promociji. 

 
Članak 49. 

O oduzimanju akademskog stupnja doktora znanosti odlučuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje 
doktorata znanosti. 

Članak 50. 
Potrebne administrativne poslove tijekom cijelog studija, te postupaka kvalikacijskog doktorskog ispita, prihvaćanja teme, 

ocjene i obrane doktorske disertacije, vodi službenik Studentske službe Fakulteta nadležan za poslijediplomske studije. 



7. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE 

Članak 51. 
Za donošenje i provedbu odredbi ovoga Pravilnika nadležno je Fakultetsko vijeće. 
 

Članak 52. 

Studenti poslijediplomskog studija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti koji su se upisali prije stupanja na 
snagu ovoga Pravilnika, a koji nisu prekinuli studij ili prekoračili propisano dopušteno vrijeme trajanja studija, završavaju 
studij po tada važećim propisima, ali u zakonski predviđenim vremenskim okvirima za koje je nadležno Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku.  

Članak 53. 

Osobe, koje su prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju stekle magisterij znanosti, mogu najkasnije u roku osam godina od dana stupanja na snagu tog zakona steći 
doktorat znanosti obranom doktorske disertacije prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Članak 54. 

Sastavni dio ovog Pravilnika su sljedeći obrasci: 

1. Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij 

2. Prijava za pokretanje postupka polaganja kvalifikacijskog doktorskog ispita 

3. Prijava za pokretanja postupka prihvaćanja teme doktorske disertacije/javnog razgovora 

4. Zahtjev za pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije 

 

Članak 55. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a donesen je 19. prosinca 2012. godine,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Osijeku, 19. prosinca 2012. 

 

 

 

 

 

     D E K A N: 

 

       prof. dr. sc. Radoslav Galić 


