
TIJEK DOKTORSKOG STUDIJA NA SVEUČILIŠTU SJEVER 

Godina Obveze doktoranda Rok Obveze doktorskog studija Odgovorno tijelo Rok 

0 

Prijava na studij 

Do upisa u 1. 
semestar 

Definiranje uvjeta upisa i 
raspisivanje javnog natječaja 

Senat Sveučilišta 
Najmanje tri mjeseca prije 

početka nastave 

Selekcijski postupak Selekcijski postupak Povjerenstvo za upis 
Najmanje mjesec dana prije 

početka nastave Upis na studij 
Javna objava imena 

izabranih pristupnika 
Vijeće doktorskog studija 

1  
Imenovanje studijskog savjetnika za 

svakog upisanog doktoranda 
Vijeće doktorskog studija na prijedlog 

Povjerenstva za upis 
Tijekom 1. semestra 

 Imenovanje mentora doktorandu 
Senat Sveučilišta 

na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
Po završetku 1. godine studija 

Doktorandov godišnji izvještaj o radu/napretku 
Do upisa u 2. 

godinu studija 
Godišnji mentorov izvještaj o 
radu/napretku doktoranda 

Mentor, Vijeće doktorskog studija Do upisa u 2. godinu studija 

2 

Prijava teme doktorskog rada 

Do upisa u 3. 
godinu studija 

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu 
teme 

Senat Sveučilišta na prijedlog Vijeća 
doktorskog studija 

Do upisa u 3. godinu studija 
Javno izlaganje teme doktorskog 

studija 

Izviješće o ocjeni teme doktorske 
disertacije 

Povjerenstvo za ocjenu teme 

Odluka o prihvaćanju/neprihvaćanju 
teme 

Senat na temelju prethodnog mišljenja 
Vijeća područja 

Doktorandov godišnji izvještaj o radu/napretku 
Do upisa u 3. 

godinu studija 
Godišnji mentorov izvještaj o 
radu/napretku doktoranda 

Mentor, Vijeće doktorskog studija Do upisa u 3. godinu studija 

3 Postupak ocjene doktorske disertacije 

 Suglasnost i mišljenje mentora da rad 
zadovoljava kriterije doktorske 

disertacije 
Mentor  

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu 
doktorske disertacije 

Senat na temelju prijedloga Vijeća 
doktorskog studija U roku 3 mjeseca od 

imenovanje Pisano izviješće s ocjenom doktorske 
disertacije 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske 
disertacije 

Prihvaćanje izviješća Povjerenstva i 
donošenje pozitivne odluke o doktorskoj 

disertaciji 

Senat Sveučilišta na temelju prethodnog 
mišljenja Vijeća područja 

 

Imenovanje Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije 

Senat Sveučilišta 

Javna obrana doktorske disertacije 
 

Najranije u roku 
15 dana od 

dana donošenja 
odluke Senata 

Objava o obrani doktorske disertacije 
Voditelj doktorskog studija, Sveučilište 

Sjever 
Najmanje 8 dana prije same 

obrane 

Predaja doktorske disertacije u propisanom obliku i 
potpisivanje izjave o autorstvu te suglasnosti za 

javnu objavu disertacije 

U roku 3 
mjeseca od 

dana obrane 
Promocija doktora znanosti Sveučilište Sjever Po potrebi 

 


