
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ POVIJEST  
 

OPĆENITO O PROGRAMU 
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Povijest  
Znanstveno područje: Humanističke znanosti  
Znanstveno polje: Povijest  
Trajanje: 3 godine 
Broj ECTS-a koji se stječe: 180  
Akademski stupanj bez naznake struke: doktor znanosti/doktorica znanosti  

 
Specifičnost doktorskog studija: mentorski tip  
 
S obzirom na to da je riječ o doktorskome studiju mentorskoga tipa, gdje mentor i/ili sumentor 
ima ključnu ulogu u nastavnome radu i znanstvenome napretku doktoranda, prilikom odabira 
pristupnika za doktorski studij težište se daje individualnomu pristupu. Stoga, tijekom 
upisnoga procesa pristupnik nužno mora od željenoga mentora dobiti pozitivno mišljenje o 
pismu namjere i mišljenje o kvaliteti pristupnika koje se očituje u potvrdnome pismu mentora, 
tj. odabir mentora sastavni je dio upisnoga postupka.  

 
Uvjeti upisa  
 
Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest jesu: 

- završen diplomski sveučilišni studij povijesti ili završen srodni diplomski sveučilišni 
studij uz propisane razlikovne predmete i dodatne uvjete; 

- ostvaren težinski prosjek ocjena diplomskoga sveučilišnoga studija, i to najmanje 4,0. 
Ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskome sveučilišnome 
studiju manji od navedenoga, pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke 
sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim 
postignućima pristupnika. 

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti: 
- pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge za istraživanjem 

određenoga polja, okvirni prijedlog teme doktorske disertacije i motivaciju za upis na 
poslijediplomski sveučilišni studij Povijest, 

- životopis, 
- potvrdno pismo u kojem mentor s popisne liste mentora, uz obrazloženje daje svoj 

pristanak za mentorstvo. 
S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja: motivacijski razgovor (motivacija, 
poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost). 
 
Kompetencije koje student stječe završetkom studija te ishodi učenja na razini studijskoga 
programa 
 
Završetkom Poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija povijesti student stječe 
kompetencije usklađene s najvišom (VIII.) razinom kvalifikacija, a prema zahtjevima koje 
postavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir te Europski kvalifikacijski okvir. To podrazumijeva 
najnaprednija stručna i teorijska znanja, kao i vladanje naprednim vještinama i metodama 
znanstvenoga istraživanja.  
Na temelju apostolske konstitucije o katoličkim sveučilištima Ex corde Ecclesiae kao i Dekreta o 
osnivanju te Instrukcije za osnivanje, Sveučilište posebnu pažnju posvećuje vrijednostima 
kršćanske etike i katoličkoga nauka. Stoga se osobit naglasak stavlja na poštivanje akademskih 

http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2018/06/Potvrdno-pismo-mentora-na-poslijediplomskom-sveu%C4%8Dili%C5%A1nom-studiju-Povijest.docx
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2018/06/Prijedlog-mentora-na-poslijediplomskom-sveu%C4%8Dili%C5%A1nom-studiju-Povijest.pdf


sloboda, zatim na poštivanje ljudskih prava, integriteta i dostojanstva osobe te na načela 
jednakosti i pravednosti. Istodobno, poštivanje načela objektivnosti, nepristranosti, 
razboritosti i otvorenost prema drugomu predstavlja temeljne postavke na kojima počiva 
djelatnost Sveučilišta, a koje se savjesnim i predanim radom zaposlenika nastoje prenijeti na 
studente svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu. 

 
Usporedba sveučilišnoga studija s inozemnim akreditiranim programima uglednih visokih 
učilišta, posebice akreditiranim studijima iz zemalja Europske unije 
 
Studijski programi poslijediplomskih sveučilišnih studija iz područja humanističkih znanosti, 
polja povijesti, na gore spomenutim ustanovama istovjetni su programu Poslijediplomskoga 
sveučilišnog (doktorskog) studija povijesti na Sveučilištu te uključuju izradu doktorske teze 
(disertacije) pod stručnim nadzorom (mentorstvom) sveučilišnoga nastavnika čija je zadaća 
aktivno pratiti i savjetovati doktoranda. Mentor prati doktoranda u njegovome istraživačkom 
i znanstvenome radu te prati njegov napredak i izvršavanje obveza tijekom studija, a prema 
ugovorenomu programu. Temelj rada svakoga doktoranda ponaosob čini njegov znanstveni i 
istraživački rad, koji se u velikoj mjeri zasniva na samostalnome radu, uz obvezno 
konzultiranje s mentorom. Iz toga će se razloga tijekom studija ustrajati na visokoj osobnoj 
inicijativi i odgovornosti doktoranda, te vještini organiziranja vlastita znanstveno-
istraživačkoga rada. 
Osim znanstveno-istraživačkoga rada te rada na izradi disertacije, što su kontinuirani i 
međusobno povezani procesi za vrijeme cjelokupnoga trajanja studija, od doktoranda se 
očekuje i izvršavanje ostalih obveznih uvjeta, primjerice, izrađen i javno prezentiran 
(obranjen) sinopsis disertacije do konca prve godine studija. Nadalje, doktorand mora izvršiti 
preostale obvezne i izborne aktivnosti: pohađanje radionica na kojima se stječu određene 
vještine; zatim sudjelovanje u istraživačkim seminarima; izlaganje i sudjelovanje na 
konferencijama u okviru vlastita sveučilišta ili na inozemnim znanstvenim skupovima; 
sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova. Ovdje se zaseban naglasak stavlja na pisanje 
i objavljivanje radova koji su podvrgnuti recenzentskom postupku. 

 
OPIS PROGRAMA 

 
Obvezne i izborne aktivnosti 

 
Sukladno mišljenju Europske komisije iznesenih u „ECTS Users' Guide 2015“, ECTS bodovi se 
ne razdjeljuju na pojedine stavke, već su stavke fiksno određene, odnosno student mora 
izvršiti zadane temeljne obvezne aktivnosti te najmanje tri izborne aktivnosti kako bi pristupio 
obrani disertacije. Izvršenjem obveznih i izbornih aktivnosti te izradom i uspješnom obranom 
disertacije student poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija stječe najmanje 180 
bodova.  
Na kraju svake akademske godine mentor podnosi Izvješće o radu doktoranda koje sadrži 
obvezne i izvorne aktivnosti koje je doktorand uspješno izvršio tijekom godine.   
Obvezne aktivnosti: 

1. Recenziran i za objavljivanje prihvaćen rad u A1 časopisu 
2. Recenziran i za objavljivanje prihvaćen rad u A2 časopisu ili ekvivalentno 

ocijenjenome zborniku znanstvenih radova 
3. Objavljen stručni rad (prikaz knjige) u A1 ili A2 časopisu 
4. Sudjelovanje na sveučilišnim radionicama 
5. Održano izlaganje na sveučilišnim radionicama  
6. Sudjelovanje u sveučilišnoj nastavi na diplomskoj i/ili preddiplomskoj razini 

(seminari, radionice) na Hrvatskome katoličkom sveučilištu 



Izborne aktivnosti: 
7. Recenziran i za objavljivanje prihvaćen rad u A1 časopisu 
8. Recenziran i za objavljivanje prihvaćen rad u A2 časopisu ili ekvivalentno 

ocijenjenome zborniku znanstvenih radova ili časopisa 
9. Dodatni strani jezik 
10. Recenziran i za objavljivanje prihvaćen rad u međunarodnome zborniku ili u 

zborniku radova s međunarodnoga znanstvenog skupa 
11. Članstvo u organizacijskome odboru znanstvenoga ili stručnoga skupa 
12. Rad u okviru znanstveno-istraživačkih ili stručnih projekata 
13. Izlaganje na znanstvenome skupu  
14. Objavljena znanstvena monografija (knjiga) 
15. Položen teološki predmet ili stručni predmet po preporuci mentora 
16. Studijski boravak u inozemstvu (stipendija) 
17. Prisustvovanje (slušanje) znanstvenoga skupa – pismeno izvješće 
18. Stručno usavršavanje iz srodnih predmeta – povijest, filozofija, sociologija 

(radionice, ljetne škole) 
19. Nagrade, priznanja i druge aktivnosti koje vrednuje za to imenovano povjerenstvo. 

 
Ritam studiranja  
Provjera (testiranje) izvršenih obveznih i izbornih aktivnosti provodi se svake godine. Student 
Poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija povijesti dužan je svake godine izvršiti 
propisani broj obveznih i izbornih aktivnosti kao uvjet za upis u višu godinu studija. Student 
osim propisanih uvjeta za provjeru (testiranje) svake godine (kontinuirani rad na disertaciji, 
podnošenje redovnih izvješća, obrana sinopsisa i dr.) do pristupa obrani disertacije mora 
izvršiti najmanje šest obveznih aktivnosti te najmanje tri izborne aktivnosti, što čini najmanje 
9 od 19 ponuđenih aktivnosti. U slučaju da student neku od obveznih i/ili izbornih aktivnosti 
izvrši više puta (npr. sudjelovanje na više znanstvenih skupova), ista mu se priznaje samo 
jednom. Izbor i redoslijed izvršavanja aktivnosti ostaje na izbor studenta uz dogovor s 
mentorom za izradu disertacije. Na kraju svake akademske godine mentor podnosi Izvješće o 
radu doktoranda koje sadrži popis izvršenih obveznih i izbornih aktivnosti. 
Uvjeti za provjeru (testiranje) 1. godine (supotpis mentora): 
• Prihvaćeno mentorovo Izvješće o radu doktoranda na kraju 1. godine 
• Izvršene dvije obvezne aktivnosti 
• Izvršena jedna izborna aktivnost 
• Izrađen i obranjen sinopsis disertacije 

Uvjeti za provjeru (testiranje) 2. godine (supotpis mentora): 
• Prihvaćeno mentorovo Izvješće o radu doktoranda na kraju 2. godine  
• Izvršene dvije obvezne aktivnosti 
• Izvršena jedna izborna aktivnost 

Uvjeti za provjeru (testiranje) 3. godine (supotpis mentora): 
• Prihvaćeno mentorovo Izvješće o radu doktoranda na kraju 3. godine 
• Izvršene dvije obvezne aktivnosti 
• Izvršena jedna izborna aktivnost 

Uvjeti za pristupanje obrani disertacije 
• Student je uspješno izvršio najmanje šest temeljnih aktivnosti i najmanje tri izborne 

aktivnosti 
• Izrađen doktorski rad 
• Pozitivno izvješće Povjerenstva za ocjenu disertacije 

 
 
 



Način završetka studija 
 

Završetak Poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija povijesti predviđen je 
Statutom i Pravilnikom o poslijediplomskom studiju. Nakon pokretanja postupka obrane 
disertacije imenovano Povjerenstvo (od 3 do 5 članova) mora ocijeniti doktorski rad u roku 
od tri do šest mjeseci. U roku od dva tjedna nakon imenovanja članovi Povjerenstva trebaju 
dobiti prvu inačicu disertacije. Najmanje dva mjeseca prije predviđene obrane disertacije, 
Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o prihvaćanju disertacije, doradi ili odbijanju disertacije. 
Pri tome treba voditi računa o sljedećim kriterijima: 

- disertacija mora predstavljati značajan doprinos povijesnoj znanosti; 
- disertacija mora voditi računa o prijašnjim historiografskim radovima o istoj ili sličnoj 

temi; 
- disertacija mora biti napisana jasno i sažeto na hrvatskome standardnom jeziku i mora 

sadržavati od 200 do 450 stranica; 
- disertacija mora sadržavati prošireni sažetak na engleskome jeziku (najmanje 16 

kartica) 
- iznimno, moguće je disertaciju napisati na drugome jeziku sukladno Pravilniku o 

poslijediplomskim studijima 
 


