
Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 72.,  90.  i 120. 
Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Etičkog kodeksa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Senat 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta na 49. sjednici održanoj 13. rujna 2016. godine donosi 

 
 
 

PRAVILNIK  
O  POČASNOM  DOKTORATU 

 
 
 

Članak 1. 
Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) može dodijeliti počasni doktorat  
Sveučilišta (dalje u tekstu: počasni doktorat) uglednim osobama koje su svojim radom pridonijele 
razvitku Sveučilišta, hrvatske, europske i svjetske znanosti i kulture, te promicanju katoličkih 
vrijednosti u svijetu.  

Članak 2. 
Prijedlog za dodjeljivanje počasnog doktorata može podnijeti Veliki kancelar, rektor, sastavnica 
Sveučilišta ili više sastavnica Sveučilišta. Ukoliko prijedlog podnosi više sastavnica Sveučilišta, 
jedna sastavnica ima ulogu nositelja prijedloga. 
 
Obrazloženi prijedlog za dodjelu počasnog doktorata, predlagatelj upućuje rektoru. Rektor 
Sveučilišta po dobivenom savjetu/mišljenju rektorskog kolegija, prijedlog upućuje Senatu. Senat 
imenuje Povjerenstvo za dodjelu počasnog doktorata koje se sastoji od pet članova izabranih u 
znanstveno-nastavno, znanstveno zvanje ili akademskog stupanja doktora znanosti, koje razmatra i 
Senatu predlaže dodjelu počasnog doktorata. 
 
Povjerenstvo za dodjelu počasnog doktorata u pisanom obrazloženju može predložiti Senatu 
nadopunu podnesenog prijedloga, odbijanje podnesenog prijedloga ili prihvaćanje podnesenog 
prijedloga.  

Članak 3. 
Prijedlog predlagatelja za dodjeljivanje počasnog doktorata mora biti obrazložen izuzetnim 
doprinosom predloženika razvitku Sveučilišta, hrvatske, europske i svjetske znanosti i kulture, te 
promicanja katoličkih vrijednosti u svijetu. 

Članak 4. 
Odluku o dodjeli počasnog doktorata donosi Senat. 
 

Članak 5. 
Odluku o dodjeli počasnog doktorata potpisuje rektor i supotpisuje Veliki kancelar. 
 

Članak 6. 
Počasni doktorat može se oduzeti ako se utvrdi da se njegov nositelj teško ogriješio o načela temeljem 
kojih mu je počasni doktorat  dodijeljen. Počasni doktorat oduzima se u postupku koji je istovjetan 
postupku dodjele počasnog doktorata uz mišljenje Etičkog povjerenstva. 
 

Članak 7. 
Promocija počasnog doktorata obavlja se na svečanosti kojom predsjedava rektor. 
 
Tijekom promocije, predsjednik Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata iznosi razloge 
prihvaćanja i predlaganja  dodjele počasnog doktorata uglednoj osobi.  

 
 
 



Članak 8. 
Počasnom doktoru  Sveučilišta uručuje se diploma. Oblik i izgled diplome utvrđuje Sveučilište. U 
sadržaju diplome pored osnovnih podataka o Sveučilištu i osobi kojoj se dodjeljuje počasni doktorat 
navodi se sastav Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata  i kratko obrazloženje za dodjelu 
počasnog doktorata, te datum dodjele počasnog doktorata. 
 
Diplomu počasnog doktorata  potpisuje  rektor, a supotpisuje Veliki kancelar . 
 

Članak 9. 
Sveučilište vodi posebnu evidenciju o dodijeljenim počasnim doktoratima u koju se unose podaci 
iz diplome. 

Članak 10. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je Pravilnik donesen. 
 

Članak 11. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta. 

 
 
 
 

KLASA: 602-04/16-07/02 
URBROJ: 498-05-16-11 

 
Zagreb, 13. rujna 2016. godine 
             
 
 
 

                                                                


