


IZVEDBENI NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOGA DOKTORSKOGA STUDIJA 
POVIJESTI U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. 

 
 
I. SEMESTAR 
 

Predmet Nositelj Sati ECTS 
Istraživačka radna skupina 1. stupanj:  
Izvori hrvatske historiografije -  
dostupnost i korištenje arhivskih izvora za 
proučavanje hrvatske povijesti XIX. stoljeća  

doc. dr. sc. Kristina 
Milković 

15 7 

Specijalistička radna grupa:   
Izvori i istraživanje Domovinskog rata 

izv. prof. Ante Nazor 15 6 

Specijalistička radna grupa: Metodologija 
historiografskoga istraživanja 

doc. dr. sc.  
Mladen Tomorad 

15 6 

Hrvatska povijesna znanost i svjetska  
 historiografija  

nositelj: prof. dr. sc. 
Stjepan Ćosić/prof. dr. 
sc. Mijo Korade 
(skupina predavača) 

15 5 

Izborni kolegij:  
Prijepori i interpretacije Domovinskoga rata 

prof. dr. sc. Josip 
Jurčević 

15 6 

UKUPNO   30 
 
 
II. SEMESTAR 
 

Predmet Nositelj Sati ECTS 
Istraživačka radna skupina 2. stupanj: Izvori i 
metodologija suvremene hrvatske povijesti 
 

prof. dr. sc. Miroslav 
Akmadža 

15 7 

Predavanje na preddiplomskom studiju predmetni nastavnik 2 3 
Specijalistička radna grupa: Historiografija, 
ideologija i kolektivno sjećanje 

doc. dr. sc. Vlatka 
Vukelić 

15 8 

Specijalistička radna grupa: Izvori crkvene 
povijesti i hrvatskoga iseljeništva 

prof. dr. sc. Mijo 
Korade 

15 5 

Uvod u doktorski praktikum - znanstveni 
rad ili sudjelovanje na 
znanstvenom skupu  

prof. dr. sc. Stipan 
Tadić  

15 4 

Individualne konzultacije: mentor Mentor  3 
UKUPNO   30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. SEMESTAR 
 

Predmet Nositelj Sati ECTS 
Istraživačka radna skupina 3. stupanj: Teme iz 
suvremene povijesti  

Prof. dr. sc. Josip 
Jurčević 

15 7 

Sudjelovanje u organizaciji nastave na 
diplomskom studiju  

Predmetni nastavnik 4 2 
 

Predavanje na diplomskom studiju  Predmetni nastavnik 2 3 
Specijalistička radna grupa: Refleksije 
povijesnih kontroverzi na hrvatsko društvo 
XXI. stoljeća 

nositeljica: doc. dr. sc. 
Vlatka Vukelić 
(skupina predavača) 

15 6 

WiP seminar (doktorandi)   izv. prof. Darko Vitek 15 5 
Sinopsis koordinator 

doktorskoga studija 
 4 

Individualne konzultacije: mentor mentor  3 
UKUPNO   30 

 
 
IV. SEMESTAR 
 

Predmet Nositelj Sati ECTS 
Jednosemestralni boravak na  
sveučilištu izvan Republike Hrvatske 

koordinator 
doktorskoga studija 

 30 

 
 
V. i VI. SEMESTAR 
 

Predmet Nositelj Sati ECTS 
Doktorski rad   60 

 
Ukupno ECTS-bodova: 180 
Obvezatni predmeti: Istraživačka radna skupina 1., 2.i 3, Hrvatska povijesna znanost i 
svjetska historiografija, Uvod u doktorski praktikum: znanstveni rad ili sudjelovanje na 
znanstvenom skupu, WiP seminar, Sinopsis te Individualne konzultacije:mentor. 

„Izborni predmeti“: svi ostali predmeti u izvedbenom planu su zamjenjivi pismenim i 
objavljenim radovima te sudjelovanjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim 
skupovima te različitim stručnim seminarima, ljetnim školama, okruglim stolovima i sl. No, 
zamjenjivo je najviše 20 bodova.  

Studijski boravak na međunarodnim znanstveno-nastavnim institucijama (30 ECTS 
boda): boravak je moguće zamijeniti zasebnim objavljenim radovima i sudjelovanjima na 
domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima po principu: 

a) prethodno priopćenje, pregledni, stručni ili izvorni znanstveni rad u A1 časopisu (15 
bodova) 

b) sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu ili skupu s međunarodnim 
sudjelovanjem (15 bodova) 

c) rad objavljen u zborniku s međunarodnoga znanstvenoga skupa ili skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem (15 bodova) 



d) prethodno priopćenje, pregledni, stručni ili izvorni znanstveni rad u A2 časopisu (10 
bodova) 

e) sudjelovanje na domaćem znanstvenom skupu 
f) rad objavljen u zborniku s domaćega znanstvenoga skupa (10 bodova) 
g) prikazi, kritike i recenzije objavljeni u A1 ili A2 časopisima (5 bodova; najviše tri, s tim što 

nijedan nije korišten u druge svrhe doli zamjene bodova za studijski boravak) 

Napomena: radovi koji se koriste za zamjenu za studijski boravak, ne mogu se koristiti i za 
zamjenu bodova za nepoložene „izborne predmete“. Pravila zamjenjivosti i „izbornih 
predmeta“ isti su kao i za zamjenu za studijski boravak. 
 
 
Popis kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrjednovanju 
radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti: 

a1: 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Arhivski vjesnik, Arti musices, 
Bašćinski glasi, Bogoslovska smotra, Collegium Antropologicum, Crkva u svijetu, Croatica 
Christiana Periodica, Časopis za suvremenu povijest, Dubrovnik Annals, Filologija, Filozofska 
istraživanja, Fluminensia, Folia Onomastica Croatica, Govor, Historijski zbornik, Hortus 
artium medievalium, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Jezik, 
Jezikoslovlje, Književna smotra, Narodna umjetnost, Obnovljeni život, Opuscula 
Archaeologica, Povijesni prilozi, Prilozi Instituta za arheologiju, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Rad HAZU, Radovi Instituta za 
povijest umjetnosti, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Rewiew of 
Croatian History, Scrinia Slavonica, Slovo, Starine, Studia ethnologica Croatica, Studia 
Romanica et Anglica Zagrabiensia, Suvremena lingvistika, Synthesis Philosophica, 
Umjetnost riječi, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Zagreber germanistische 
Beiträge, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
HAZU. 
 
a2: 
Acta Iadertina, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Archeologia Adriatica, 
Arheološki radovi i rasprave, Asseria, CRIS časopis povijesnoga društva Križevci, Croatian 
Journal of Philosophy, Croatica et Slavica Iadertina, Čakavska rič, Časopis za povijest zapadne 
Hrvatske, Diacovensia, Diadora, Disputatio philosophica, Ethnologica Dalmatica, Etnološka 
tribina, Forum (samo za znanstvene članke), Gazophylacium, Histria Antiqua, Histria 
archaeologica, Hrvatski filmski ljetopis, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Kačić, Kaj, 
Latina et Graeca, Metodički ogledi, Nova prisutnost, Numizmatičke vijesti, Osječki zbornik, 
Peristil, Podravina, Problemi sjevernog Jadrana, Prolegomena, Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru, Riječ, Riječki teološki časopis, Rijeka, Senjski zbornik, Služba Božja, Starohrvatska 
prosvjeta, Strani jezici, Sveta Cecilija, Tkalčić, Tonovi, Vjesnik Arheološkoga muzeja u 
Zagrebu. 
 


