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Predmet: Prijedlozi poboljšanja dokumentacije u cilju ubrzanja postupka prijave, 

ocjene i odobravanja tema doktorskih istraživanja 

 

 Poštovana gospođo dekanice,  

 Poštovani gospodine dekane,  

 

Članovi Povjerenstva za doktorske radove su na temelju detaljne analize prijedloga tema 
za pokretanje postupka za stjecanje doktorata znanosti i umjetnosti uočili da postoje 
mogućnosti za dodatna poboljšanja, što bi nam svima olakšalo posao i ubrzalo postupak 
prijave, ocjene i odobravanja tema doktorskih istraživanja. Zbog toga u okviru općih 
nastojanja za održavanjem visoke kvalitete znanstveno-istraživačkog rada na Sveučilištu 
u Zagrebu predlažemo da upozorite nadležna tijela koja vode odgovarajući doktorski 
studij na razini Vaše sastavnice da posebno obrate pažnju na sljedeće: 

• Osim na sadržaj obrasca DR.SC.01./DR.ART.01. molimo obrati pažnju i na obrazac 
DR.SC.02/DR.ART.02. Izvještaj s javne obrane teme trebao bi sadržavati 
uobičajene informacije o tijeku obrane predložene teme te ocjenu teme odnosno 
mišljenje članova Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora o 
predloženoj temi. Članovi Povjerenstva ponekad pripremaju površna i/ili 
nepotpuna izvješća iz kojih nije vidljiv njihov osvrt na izvorne znanstvene 
doprinose i ocjenu izvedivosti predložene teme. Također, na temelju ukupne 
dokumentacije ponekad nije moguće zaključiti jesu li prihvaćene primjedbe 
Povjerenstva (ukoliko ih je bilo) i jesu li predložene izmjene provedene u okviru 
obrasca DR.SC.01. /DR.ART.01. Također molimo da se prilikom izbora članova i 
zamjenskih  članova Povjerenstva vodi računa o njihovoj kompetentnosti za 
problematiku.  

• Uočili smo da u nekim situacijama postoji zadrška u provedbi postupaka, s 
obzirom na vrijeme potrebno da pristigne odgovor na dopise s predloženim 
izmjenama/nadopunama dokumentacije. Prema našim saznanjima mogući razlog 
tome je problem u komunikaciji, jer ponekad dobivamo informaciju da dopisi 
sveučilišnog Povjerenstva s predloženim izmjenama/nadopunama 
dokumentacije ne dolaze na vrijeme do doktoranda i njihovih mentora.  
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• Povjerenstvo za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu također predlaže da 
razmotrite mogućnost da se u okviru izvještaja o ocjeni doktorskog rada (Obrazac 
DR.SC.10/DR.ART.10) članovi povjerenstva za obranu doktorskog rada osvrnu na 
hipoteze i ciljeve iz prijave teme doktorskog istraživanja (DR.SC.01./DR.ART.01.) 
te da pokušaju utvrditi jesu li hipoteze prihvaćene i potvrđene te jesu li ispunjeni 
očekivani znanstveni/umjetnički doprinosi predviđeni tijekom same prijave 
teme doktorskog istraživanja.  

  

Unaprijed Vam zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji. 

  

 S poštovanjem,  

  

 Predsjednica Povjerenstva za doktorske radove, 

 Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, v. r.  

 


