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1. UVODNE NAPOMENE 

 

Svrhovitost poslijediplomskog doktorskog studija povijesti Hrvatskih studija s obzirom na potrebe 
tržišta rada nalazi se u tome što on obrazuje buduće povjesničare-znanstvenike i povjesničare-
nastavnike koji će se zaposliti u znanstvenim institutima i na sveučilištima s kompetencijama do 
kojih su došli kroz puno strožu selekciju nego što je to dosada bio slučaj. Na tim je budućim 
znanstvenicima i sveučilišnim profesorima da sačuvaju svijest o nacionalnoj prošlosti i da tu 
prošlost objektivno i prepoznatljivo prezentiraju budućim naraštajima znanstvenika, nastavnika i 
studenata. Ne treba posebno naglasiti da će planirani ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju 
najviše utjecati na suvereni položaj Republike Hrvatske. Hoće li i kako primjena jedinstvenog 
europskog ustava utjecati na državni integritet pojedinih članica zapravo jedino ovisi samo o razini 
svijesti vlastitog identiteta i priznavanju tuđeg identiteta. Koliko će biti priznat hrvatski identitet 
najviše ovisi o tome što se u Europi uopće znade o Hrvatskoj i njenoj prošlosti. Jedino nositelji 
povijesne znanosti - znanstvenici i nastavnici - imaju adekvatan instrumentarij koji može pomoći 
širem razumijevanju hrvatske prošlosti među svojim europskim kolegama.  

 

U okviru Hrvatskih studija kao sastavnice Sveučilišta u Zagrebu studij povijesti uz preddiplomske i 
diplomske programe nudi i poslijediplomski doktorski program. Institucijska strategija doktorskih 
studija na Hrvatskim studijima usmjerena je na ispunjenje zadaća Sveučilišta u Zagrebu kao 
istraživačkog sveučilišta (research university) i dio je nacionalne i europske strategije cjeloživotnog 
obrazovanja (lifelong learning), obrazovanja koje ide u korak sa stalnim znanstvenim razvojem u 
odgovarajućim znanstvenim područjima i poljima te obrazovanja koje je u funkciji individualnih, 
nacionalnih i globalnih potreba za znanjem. 

 

Nastavu na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima izvode 
prvenstveno znanstvenici Hrvatskog instituta za povijest, najznačajnije znanstveno-istraživačke 
ustanove za povijesne znanosti u Hrvatskoj. Njihov pristup u prvome redu kreće od osobnog 
iskustva na znanstveno-istraživačkim projektima. Intenzivno su istraživali u raznim domaćim i 
stranim arhivima, a svoje su analize i sinteze prezentirali u raznim stranim i domaćim 
publikacijama i na raznim domaćim i stranim znanstvenim skupovima. Taj put koji predstavlja srž 
"povijesnog zanata", čini podlogu u raspravama s budućim naraštajima povjesničara. Specifičnost 
Hrvatskih studija uostalom i jest u tome da su pokrenuti s ciljem uskog povezivanja nastavnog i 
znanstveno-istraživačkog dijela akademske zajednice. 

 

Inovativnost poslijediplomskog doktorskog studija nalazi se prvenstveno u organizaciji koja se 
temelji na integraciji znanstveno-istraživačke i nastavne sveučilišne djelatnosti, te generacijske i 



interdisciplinarne kolaborativnosti. S obzirom na dominantnu istraživačku pozadinu nastavnika cijeli 
je studij koncipiran prema njihovom profilu i kompetencijama. Naime, s obzirom na ustanovu u 
kojoj rade, nastavnici, osim što imaju veliko teorijsko znanje, imaju i veliko praktično iskustvo u 
koncipiranju i provođenju znanstveno-istraživačkih zadaća. Poslijediplomski studij povijesti u 
potpunosti slijedi koncepciju i organizaciju studija povijesti na preddiplomskoj i diplomskoj razini i 
predstavlja završnu fazu u provedbi ideje generacijske solidarnosti i pragmatičnosti na način da 
iskusnija, starija generacija pomaže mlađoj generaciji prepoznati i zaobići "zamke" povijesnih 
istraživanja.  

 

Studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu prvi je među humanističkim 
znanostima u Republici Hrvatskoj uveo ECTS bodovni sustav (akad. godine 2003./2004.) te svoj 
nastavni plan i program prilagodio bolonjskom procesu. Izrada novog kurikuluma studija povijesti 
čije pokretanje se planira za akademsku godinu 2005./2006. temelji se stoga na iskustvu i 
uspješnoj suradnji nastavnika i studenata tijekom 2003./2004. i 2004./2005. Poslijediplomski 
doktorski studiji povijesti u potpunosti slijedi ciljeve koji su naglašeni na Bologna Seminar u 
Salzburgu (3.-5.02.2005.), u Glasgow Declaration (15.04.2005.) i Bergen Communique 
(19./20.05.2005.). 

 

Što se otvorenosti studija prema pokretljivosti studenata tiče polaznik doktorskog studija može 
slušati obvezatne i izborne kolegije na bilo kojem studijskom smjeru ili sastavnici bilo kojeg 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da za taj kolegij postoje točno određena ECTS 
vrijednost. Polaznik doktorskog studija u načelu mora jedan semestar provesti na stranom 
sveučilištu i tamo prikupiti 30 ECTS bodova. Stručno vijeće Hrvatskih studija odlučit će o svakom 
presedanu vezanom za izbor izbornih i obvezatnih kolegija izvan matične kuće, a na temelju 
obrazložene zamolbe polaznika. 

 

 

2. UVJETI UPISA NA STUDIJ I POSTUPAK UPISA 

 

Poslijediplomski doktorski studij povijesti na Hrvatskim studijima ustrojava se i izvodi svake 
akademske godine. Upis na doktorski studij vrši se na temelju rezultata javnog natječaja 
objavljenog u dnevnom tisku. Uvjeti za upis na poslijediplomski doktorski studij predviđeni su 
člankom 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (točke 2., 3. i 7.).  

 

Osnovni uvjeti: 

Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski studij povijesti na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu ili na drugom visokom učilištu. 

 

Posebni uvjeti: 

- sveukupni prosjek ocjena najmanje 3,5; u slučaju da je prosjek niži, potrebna je 
 preporuka dvaju sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika, 

- dobro poznavanje barem jednog svjetskog jezika (engleski, njemački, francuski, 
 talijanski), 



- poznavanje latinskog jezika, 

- razgovor s Povjerenstvom poslijediplomskog doktorskog studija povijesti Hrvatskih studija. 

 

Prilozi: 

Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: životopis i bibliografiju (ukoliko postoji), ovjerenu presliku 
diplome, prijepis ocjena položenih ispita u studiju, dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili 
znanstvenika (ako je prosjek ocjena niži od 3,5), presliku domovnice. 

 

Kriteriji i postupci odabira polaznika: 

Pri procjeni pristupnika za upis na poslijediplomski doktorski studij uzimat će se u obzir, uz one 
gore navedene nužne uvjete, njihova spremnost za ozbiljno pohađanje doktorskog studijskog 
programa iz povijesti, njihove eventualne izvanstudijske strukovne aktivnosti i učinci (objavljeni 
radovi, sudjelovanje na strukovnim skupovima i sl.), potreba za njihovim angažmanom na nekima 
od znanstveno-istraživačkih projekata u polju povijesti, te potreba za njihovim angažiranjem u 
izvođenju sveučilišne nastave u polju povijesti na Hrvatskim studijima ili na nekom drugom 
srodnom visokom učilištu u Hrvatskoj. Konačan	  upis odobrava Stručno vijeće Hrvatskih studija na 
temelju prijedloga Povjerenstva poslijediplomskog doktorskog studija povijesti, koje je razmotrilo 
prispjeli natječajni materijal i vodilo prijemne razgovore s pristupnicima. Na poslijediplomski 
doktorski studij bi se moglo godišnje upisati do 30 polaznika. Odluku o troškovima studija za 
određeni poslijediplomski ciklus donosi Stručno vijeće Hrvatskih studija. 

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija i mogućnosti zapošljavanja: 

Poslijediplomskim doktorskim studijem povijesti na Hrvatskim studijima stječu se napredna znanja 
i sposobnosti za samostalno obavljanje znanstveno-istraživačkih poslova u polju povijesti i to 
prvenstveno u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkih instituta. 
Ta napredna znanja i kompetencije stječu se unutar dvanaest glavnih nastavnih predmeta. 
Poslijediplomski doktorski studij povijesti omogućuje nastavak specijalističkog znanstveno-
istraživačkog rada i usavršavanje, i to angažmanom na znanstveno-istraživačkim projektima 
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog instituta za povijest i drugim znanstveno-
istraživačkim ustanovama; sudjelovanjem u izvedbi visokoškolske nastave povijesti na Hrvatskim 
studijima i drugdje, te studijskim i istraživačkim boravcima na stranim sveučilištima. Budući da je 
sam studijski sadržaj u ovome Prijedlogu usklađen sa suvremenim stanjem istraživanja u polju 
povijesti, naknadno usavršavanje ne samo da je moguće nego je prirodna posljedica tog studija. 
Mogućnosti zapošljavanja u, prvenstveno, javnom sektoru, ovise o ukupnom stanju na tržištu rada 
u Republici Hrvatskoj, ali i stanju na europskom tržištu rada, pogotovo bude li Hrvatska integrirana 
u Europsku Uniju. Interdisciplinarno profiliran poslijediplomski doktorski studij povijesti na 
Hrvatskim studijima proizvodit će stručne kadrove prilagodljive različitim uvjetima na tržištu rada. 
 

 

3. OPIS PROGRAMA 

 

Struktura i organizacija doktorskog programa u punom radnom vremenu: 

Studij povijesti Hrvatskih studija podijeljen je na ukupno dvanaest glavnih nastavnih predmeta od 
kojih šest čine glavninu preddiplomskog studija: starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest, 
ranomoderna povijest, povijest 19. stoljeća, povijest 20. stoljeća, povijest Venecije, Mađarske i 



Austrije; zatim četiri koji čine glavninu diplomskog studija: politička povijest, društvena povijest, 
gospodarska povijest, kulturna povijest; te dva koji povezuju obje studijske faze: pomoćne 
povijesne znanosti, i teorija povijesti, historiografija i metodologija. Poslijediplomski studij povijesti 
pruža mogućnost specijalizacije u okviru spomenutih glavnih predmeta i to kombinirano prema 
razdobljima i specijalističkom profilu. Naglasak će i dalje ostati na kronološkom, vremenskom 
okviru, no, dodatnom podjelom na političku, gospodarsku, društvenu i kulturnu povijesti određeni 
su "glavni nazivnici" preko kojih polaznik doktorskog studija trasira svoju specijalizaciju. 

 

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu 
izvedbu i brojem ECTS bodova: 

 

1. SEMESTAR (ožujak - rujan 2006.) 

 

naziv kolegija / aktivnosti p+s/v sati 
ANą 

seme-
star 

ECTS  

Specijalistička radna grupa 1* 0+2 30 1 6  
Specijalistička radna grupa 2* 0+2 30 1 6  
Hrvatska povijesna znanost i svjetska historiografija 2+0 30 1 5  
Organizacija istraživačkog projekta 1° - - 1 6  
Izborni predmeti** - - 1 7  
UKUPNO     30 
 

2. SEMESTAR (listopad 2006. - veljača 2007.) 

 

naziv kolegija / aktivnosti p+s/v sati 
ANą 

seme-
star 

ECTS  

Teorija povijesti 2+0 30 2 5  
Održavanje predavanja na preddiplomskom studiju 2+0 (02) 2 3  
Organizacija i održavanje preddiplomske radne grupe 0+2 (16) 2 4  
Organizacija i održavanje preddiplomske radne grupe 0+2 (16) 2 4  
Organizacija istraživačkog projekta 2° - - 2 7  
Izborni predmeti** - - 2 7  
UKUPNO     30 
 

3. SEMESTAR (ožujak - rujan 2007.) 

 

naziv kolegija / aktivnosti p+s/v sati 
ANą 

seme-
star 

ECTS  

Održavanje predavanja na diplomskom studiju 2+0 (02) 3 3  
Organizacija i održavanje diplomske radne grupe 0+2 (30) 3 8  
Organizacija istraživačkog projekta 3° - - 3 7  
Historiografski osvrt - - 3 5  
Izborni predmeti** - - 3 7  
UKUPNO     30 
 

4. SEMESTAR (listopad 2007. - veljača 2008.) 

 



naziv kolegija / aktivnosti p+s/v sati 
ANą 

seme-
star 

ECTS  

Studijski boravak na stranom sveučilištu - - 4 30  
UKUPNO     30 
 

5. + 6. SEMESTAR (ožujak 2008. - veljača 2009.) 

 

naziv kolegija / aktivnosti p+s/v sati 
ANą 

seme-
star 

ECTS  

Disertacija - - 5+6 60  
UKUPNO     60 
 

¹ Sati aktivne nastave. Masno označeni sati odnose se na kolegije koje polaznik doktorskog studija 
pohađa i za koje priprema ispit, a sati u zagradama na kolegije koje on/ona organizira i održava. 

* Polaznik doktorskog studija u dogovoru sa svojim mentorom bira dvije specijalističke radne 
grupe. 

** Polaznik doktorskog studija bira predmete na diplomskom studiju Studija povijesti ili na 
diplomskom i poslijediplomskom studiju drugih studijskih smjerova koji će mu/je pomoći kod 
daljnje specijalizacije ali i interdisciplinarnog povezivanja (na primjer jezici, njemačka paleografija 
itd.). 

° Svi polaznici doktorskog studija su suradnici triju simuliranih istraživačkih projekata koji traju po 
jedan semestar, a tijekom 2. i 3. semestra hospitiraju na stvarnom znanstvenom projektu koji je 
prijavljen MZOŠ. 

 

Obvezatne i izborne aktivnosti i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS bodovima. 

Obvezatne i izborne aktivnosti obuhvaćene su organizacijom i provedbom nastave na predavanjima 
i u radnim grupama, te u definiranju i realizaciji istraživačkog projekta. Provjera kvalitete i 
uspješnosti izvedbe studijskog programa vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije 
pojedinih kolegija i aktivnosti. Unutrašnju evaluaciju činit će prošireno Povjerenstvo za 
poslijediplomski doktorski studij povijesti (4 nastavnika i 2 studenta) na temelju općih smjernica za 
određivanje kvalitete i studijskog opterećenja (ECTS) te provedene ankete među polaznicima 
doktorskog studija i studentima na kraju akademske godine. Vanjska evaluacija realizirat će se 
redovitim kontaktiranjem kolega sličnih ili srodnih predmeta i/ili kolegija na sveučilištima i 
fakultetima koji su određeni kao benchmark. O rezultatima evaluacija raspravljat će se na 
nastavničkom vijeću studija povijesti i Stručnom vijeću Hrvatskih studija. 

 

Predavanja i specijalističke radne grupe: 

Nastava na poslijediplomskom doktorskom studiju sastoji se od predavanja i specijalističkih radnih 
grupa. Polaznici doktorskog studija u prvom semestru poslijediplomskog studija pohađaju 
predavanje "Hrvatska povijesna znanost i svjetska historiografija" i dvije specijalističke radne 
grupe po izboru. Glavni cilj specijalističkih radnih grupa je komparativno analiziranje te vremensko 
i prostorno povezivanje povijesnih događaja, pojava, osoba, fenomena itd. na hrvatskom prostoru i 
u širem europskom kontekstu. Svaka specijalistička radna grupa ima svoju kvotu. Broj polaznika 
radne grupe iznosi između najmanje 6 i najviše 12 polaznika. Ako se prijavljuje manje od 6 
polaznika za određenu radnu grupu ona se neće održati. Točan popis specijalističkih radnih grupa 
sa detaljnim opisima (kratak sadržaj, bodovna vrijednost, literatura, način ispitivanja i terminski 



plan) bit će dostupan prije početka nastave. Na poslijediplomskom doktorskom studiju izvodit će se 
samo one specijalističke radne grupe koje će imati dovoljan broj polaznika. S obzirom da se 
organizacija poslijediplomskog studija temelji na slobodnom izboru kolegija među glavnim 
predmetima studija povijesti na Hrvatskim studijima (polaznici doktorskog studija sami stvaraju 
svoj studijski program), stoga nije moguće unaprijed navesti točan popis istih. Polaznici u drugom 
semestru pohađaju predavanje "Teorija povijesti". 

 

Održavanje nastave sa strane polaznika: 

Polaznici doktorskog studija povijesti obvezatni su u dogovoru s Povjerenstvom poslijediplomskog 
doktorskog studija i svojim mentorom tijekom drugog semestra jednokratno organizirati i održati 
dvosatno predavanje na preddiplomskom studiju koji je vezan za jednu od šest kronoloških cjelina, 
a u načelu i dvije radne grupe koje će trajati tijekom čitavog turnusa. Njihovo je sudjelovanje u 
sveučilišnoj nastavi u skladu sa člankom 78. Statuta Sveučilišta (točka 4. i 5.) i ne prelazi 60 
norma-sati godišnje. Praktični nastavni rad sa studentima je sastavni dio doktorskog studija, jer se 
polazi od načela da svrha doktorskog studija nije samo akumulacija znanja stečena istraživačkim 
radom, nego i njihov prijenos bilo pismeno ili usmeno. Znanost se ne može razviti bez 
komunikacije i spomenutog prijenosa znanja. Interakcija sa studentima je najplodnije tlo za 
unapređenje prijenosa misli. Polazeći od premise da je povijesna znanost diskusija bez kraja, uloga 
nastavnika je poticanje na postavljanje kritičkih pitanja i formuliranje argumentiranih odgovora. 
Osim toga valja napomenuti da kandidat stjecanjem doktorske titule stječe i pravo natjecati se za 
znanstveno-nastavna mjesta pri fakultetima. Stoga je važno da ga se što bolje pripremi za 
komunikaciju sa studentima. Sudjelovanje polaznika doktorskog studija u nastavi pod istim 
uvjetima nastavlja se u trećem semestru poslijediplomskog studija, no, sada na razini diplomskog 
studija. Polaznik doktorskog studija tada jednokratno organizira i održi dvosatno predavanje, a u 
načelu i jednu specijalističku radnu grupu vezano za jedan od šest specijalističkih profila (politička 
povijest; društvena povijest; gospodarska povijest; kulturna povijest; pomoćne povijesne znanosti, 
i teorija povijesti, historiografija i metodologija) koja će trajati čitav semestar. Nastava koja će biti 
predmetom organizacije polaznika doktorskog studija bit će izraz njihova slobodnog izbora. Sami 
polaznici bit će obvezatni sastaviti popis literature u dogovoru s nositeljem predmeta ili kolegija. 
Popis literature koji će oni sastaviti obuhvatit će između 1.100 i 1.350 stranica literature kod 
diplomskih radnih grupa, te između 550 i 680 stranica kod preddiplomskih radnih grupa. Polaznici 
koji iz objektivnih razloga neće moći ili ne žele sudjelovati u održavanju radnih grupa morat će 
vršiti zamjenska zaduženja s istim bodovnim opterećenjem, kao što su na primjer sudjelovanje na 
znanstvenoj konferenciji i/ili objavljivanje znanstvenih radova. 

 

Istraživačke skupine: 

Istraživačke skupine služe za učenje temeljnih znanstveno-istraživačkih vještina budućih 
povjesničara. Polaznici uče izraditi znanstveno-istraživački projekt, počevši od formuliranja 
projektnih ciljeva i zadataka, preko plana rada i metoda istraživanja do podnošenja završnih 
izvještaja. Na početku prvog, drugog i trećeg semestra formiraju se svaki put po četiri zasebne 
istraživačke skupine. Članovi svake skupine moraju definirati projektnu temu u okviru prije zadanih 
vremenskih i prostornih cjelina. Te cjeline određivat će se na temelju podjele razdoblja (stari vijek, 
srednji vijek, ranomoderno doba, suvremena i moderna povijest), specijalističkog profila (politička, 
gospodarska, društvena i kulturna povijest) i geografske podjele Hrvatske (kontinentalna Hrvatska, 
Slavonija, Dalmacija i Istra). Vremenski i prostorni okvir pojedinih projektnih tema određivat će se 
tijekom prvog i drugog semestra "nasumce" zato da bi se potencirala i razvila snalažljivost 
polaznika. Unaprijed određena zadaća mogla bi na primjer biti definiranje i obrada projektne teme 
vezana za gospodarsku povijest Slavonije u srednjem vijeku, ili za političku povijest Istre u 
ranomodernom dobu, ili za kulturnu povijest kontinentalne Hrvatske u 19. stoljeću itd. Projektne 
teme istraživačkih skupina trećeg semestra odredit će sami polaznici u dogovoru sa mentorima i 
Povjerenstvom za poslijediplomski doktorski studij. Studijsko opterećenje pojedinih istraživačkih 



skupina iznosi 6 ECTS. 

Osim rada na simuliranim projektima polaznici na početku drugog semestra moraju izabrati 
postojeći projekt koji je prijavljen MZOŠ, a na kojem će kao vanjski suradnik hospitirati po osam 
sati mjesečno. Studijsko opterećenje hospitacija iznosi ukupno 2 ECTS. Voditelj projekta će zajedno 
s mentorom polaznika točno odrediti i pratiti obveze i zadaće.  

 

Izborni predmeti: 

Polaznik doktorskog studija može slušati obvezatne i izborne kolegije i na drugim fakultetima ili 
sastavnici bilo kojeg sveučilišta u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da za taj kolegij postoje 
prepoznatljiva ECTS vrijednost. Prostor od 21 ECTS bod za izborne kolegije ostavljen je za dodatnu 
specijalizaciju (na primjer učenje ili usavršavanje stranih jezika, paleografije itd.) ili 
interdisciplinarno povezivanje sa drugim studijskim smjerovima (na primjer filozofija, religiologija, 
geografija, antropologija itd.). Polaznik doktorskog studija koji namjerava napisati disertaciju o 
stranoj povijesnoj temi do kraja trećeg semestra obvezatno mora savladati i jezik(e) koji toj temi 
najviše odgovara(ju). 

 

Historiografski osvrt: 

Polaznik doktorskog studija do kraja četvrtoga semestra treba izraditi komparativnu, kritičnu 
analizu recentnih historiografskih radova koja je vezana za jedan od dvanaest glavnih predmeta 
studija povijesti.  

 

Studijski boravak na stranom sveučilištu: 

Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija u načelu moraju provesti jedan semestar (četvrti ili 
peti) na stranom sveučilištu ili visokom učilištu iz društvenih i humanističkih znanosti i tamo 
pohađati predmete i/ili module koji su vezani za njegovu specijalizaciju, odnosno koji će mu dati 
mogućnost komparativne analize sličnih ili srodnih tema. Polaznik mora do kraja prvog semestra 
odrediti strano sveučilište ili visoko učilište kojeg želi posjetiti te tijekom prva dva mjeseca drugog 
semestra sastaviti posebnu mapu sa svim osnovnim informacijama potrebnim za prijavu i odlazak 
na dotično sveučilište. Službena prijava za odlazak u inozemstvu podnosit će se sukladno 
predviđenom roku i u dogovoru s mentorom i povjerenstvom poslijediplomskog doktorskog studija. 
U slučaju nemogućnosti da polaznik boravi na stranom sveučilištu, mentor će zajedno s 
povjerenstvom odrediti alternativna zaduženja. U tom pogledu alternativno zaduženje moglo bi biti 
sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu i objavljivanje znastvenog rada na stranom 
jeziku, odnosno sudjelovanje u organizaciji znanstvenog skupa i priređivanju znanstvenog časopisa 
ili zbornika. 

 

Ritam studiranja i obveze polaznika. Uvjeti za napredovanje kroz studij: 

Poslijediplomski studij povijesti u načelu traje 3 godine (šest semestara). Svaki semestar dijeli se 
na dva studijska bloka ili turnusa, tako da svaka akademska godina broji ukupno četiri studijska 
bloka ili turnusa (vidi kalendar akad. godine). ECTS bodovni sustav polazi od toga da se svaki oblik 
nastave u okviru postojećih kolegija posebno boduje, ispituje i ocjenjuje. Na kraju prvog semestra 
svaki polaznik u suradnji sa Povjerenstvom poslijediplomskog doktorskog studija utvrđuje plan 
rada u kojem su navedene glavne smjernice specijalizacije, teme dvosatnih predavanja i radnih 
grupa, te fakultet i strano sveučilište na kojem bi želio boraviti. Na temelju tog plana rada, a na 
prijedlog povjerenstva poslijediplomskog doktorskog studija, Stručno vijeće imenuje mentore, koji 



za trajanje poslijediplomskog doktorskog studija vode i prate rad polaznika. Polaznik doktorskog 
studija na početku četvrtog semestra u dogovoru sa svojim mentorom mora predati sinopsis 
disertacije (do 5 stranica). Uvjeti za početak rada na disertaciji su barem 2 rada prihvaćena za 
objavljivanje i uspješno obranjen sinopsis. 

Ne postoje posebni uvjeti upisa polaznika u sljedeći semestar, već samo u sljedeću godinu studija. 
S obzirom da je prag za upis u drugu godinu studija minimalno 45 bodova, a za upis u treću godinu 
90 bodova. 

 

Način završetka studija, uvjeti i način obrane doktorskog rada. 

Završetak poslijediplomskog doktorskog studija povijesti predviđen je člankom 74. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu (točka 4. i 7.). Polaznik doktorskog studija na početku poslijediplomskog 
doktorskog studija izabere mentora, čiji izbor uzastopno moraju potvrditi Povjerenstvo 
poslijediplomskog doktorskog studija povijesti i Stručno vijeće Hrvatkih studija. Odabir teme 
disertacije u načelu ostaje predmetom slobodnog odlučivanja polaznika doktorskog studija, ali u 
dogovoru s mentorom. Prijelozi koji nadilaze vremenski okvir od tri godine neće biti prihvaćeni. Na 
početku četvrtog semestra polaznik doktorskog studija mora predatiti sinopsis disertacije i plan 
rada. Disertacija nosi ukupno 60 ECTS bodova. Najmanje tri mjeseca prije predviđene promocije 
Nastavničko vijeće studija povijesti mora imenovati, a Stručno vijeće Hrvatskih studija potvrditi 
povjerensto (do 5 članova) za ocjenu disertacije. U roku od dva tjedna nakon njegova imenovanja 
spomenuto povjerenstvo mora dobiti prvu verziju disertacije. Najmanje dva mjeseca prije 
predviđene promocije povjerenstvo treba dati svoje službeno mišljenje o prihvaćanju ili odbijanju 
disertacije. Pri tome treba voditi računa o slijedećim kriterijama: disertacija mora predstavljati 
značajan doprinos učenju povijesne znanosti (usklađena ravnoteža znanja), na primjer putem 
otkrivanja novih saznanja, povezivanja prije nepovezanih činjenica, razvoja novih teorija ili revizije 
zastarjelih teorija; disertacija mora voditi računa o prijašnjim historiografskim radovima o istoj 
temi; disertacija mora biti napisana jasno i sažeto i mora sadržavati oko 100.000 riječi. Polaznik 
koji piše disertaciju o stranoj povijesnoj temi morat će predati verziju disertacije i na svjetskom 
jeziku koji toj temi najviše odgovara. U slučaju prihvaćanja disertacije o tome je obaviješten 
rektorski kolegij Sveučilišta u Zagrebu, jer rektor u skladu sa člankom 77. Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu (točka 2.) obavlja promociju u akademski stupanj doktora povijesnih znanosti. 

 

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu 
doktorskog studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja: 

U skladu sa člankom 75. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (točka 5.) polaznik doktorskog studija koji 
ispunjenjem propisanih uvjeta stekne više od 120 ECTS bodova može dobiti svjedodžbu o 
ostvarenom broju bodova. 

 

 

4. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA 

 

Mjesta izvođenja studijskog programa: 

Studijski program izvodit se na uglavnom na tri adrese u gradu Zagrebu: u zgradi u Ulici grada 
Vukovara 68, zgradi u Ulici grada Vukovara 54, te u zgradi Hrvatskog instituta za povijest, 
Opatička 10. Sve učionice opremljene su najnužnijom nastavnom opremom i pomagalima: 
klupama, stolicama, pločama, grafoskopima, katedrama, episkopima itd. U nastavi se koriste i 



dijaprojektor i televizor, kao i video-projektor, cd-player i druga tehnička pomagala. U dvije 
učionice fiksno su postavljena dva LCD projektora s računalima, a dva takva kompleta se koriste po 
potrebi u dvoranama u kojima nije instalirana ta oprema. 

Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija povijesti moći će koristiti knjižnicu Hrvatskih studija, 
Hrvatskog instituta za povijest i sve javne knjižnice (NSK i ostale). 

 

Institucijsko rukovođenje doktorskim programom: 

Organizacija i izvođenje nastave ostaju predmetom odlučivanja Povjerenstva poslijediplomskog 
doktorskog studija povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Izvođenje istraživačkog rada, 
obrana doktorske disertacije te ostvarivanje obvezatnih i izbornih aktivnosti bit će realizirani u 
dogovoru između Hrvatskih studija i Hrvatskog instituta za povijest ovisno o znanstvenim 
interesima i angažmanu polaznika doktorskog studija. 

 

Nastavnici i suradnici koji će sudjelovati pri pokretanju studija: 

redovni profesori 

prof. dr. Miroslav Bertoša 

prof. dr. Slobodan Čače 

prof. dr. Pavao Knezović 

prof. dr. Mira Kolar 

akad. Franjo Šanjek 

izvanredni profesori 

prof. dr. Ljubomir Antić 

prof. dr. Tihomir Cipek 

prof. dr. Livia Kardum 

prof. dr. Mirjana Matijević-Sokol 

docenti 

doc. dr. Miroslav Akmadža 

doc. dr. Denes Sockcevits 

znanstveni savjetnici 

dr. Mijo Korade 

dr. Mirko Valentić 

viši znanstveni suradnici 

dr. Mladen Ančić 

dr. Alexander Buczynski 



dr. Lovorka Čoralić 

znanstveni suradnici 

dr. Jadranka Neralić 

 

Znanstveni projekti na kojima se temelji doktorski program: 

Doktorski program temelji se na svim znanstvenim projektima iz područja povijesne znanosti koje 
će Hrvatski studiji i Hrvatski institut za povijest prijaviti MZOŠ za predstojeće projektno razdoblje. 
Uži izbor znanstvenih projekata koji će de facto biti obuhvaćeni doktorskim programom ovisi o 
slobodnom izboru polaznika doktorskog studija.  

 

Kvaliteta doktorskog programa: 

Evaluacijom rezultata na projektu i uspjeha u savladanju doktorskog programa pratit će se 
realizacija ciljeva u pogledu stjecanje znanja i vještina. Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe 
doktorskog programa vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije pojedinih 
nastavnih predmeta i kolegija. Unutrašnju evaluaciju činit će svi polaznici doktorskog studija i 
jednak broj nastavnika koji su uključeni u organizaciji doktorskog programa (to se svakako odnosi 
na mentora/e) na temelju općih smjernica za određivanje kvalitete i studijskog opterećenja (ECTS) 
te provedene ankete među polaznicima doktorskog studija i studentima diplomskog studija (koji su 
bili obuhvaćeni nastavnim predmetima polaznika doktorskog studija) na kraju akademske godine. 
O rezultatima istraživačkih projekata raspravljat će se na Stručnom vijeću Hrvatskih studija i 
Znanstvenom vijeću Hrvatskog instituta za povijest, ovisno o tome koja je institucija nositelj 
projekta. Vanjska evaluacija realizirat će se redovitim kontaktiranjem kolega sličnih ili srodnih 
predmeta i/ili kolegija na sveučilištima i fakultetima koji su određeni kao benchmark. O rezultatima 
evaluacija raspravljat će se na Povjerenstvu poslijediplomskog doktorskog studija povijesti i 
Stručnom vijeću Hrvatskih studija. Ista će vijeća u suglasnost sa Znanstvenom vijećom Hrvatskog 
instituta za povijest odrediti točna pravila za ispitivanje uspješnosti provođenja programa i odrediti 
indikatore uspješnosti. Što se tiče praćenja vještina relevantne za zapošljavanje izvan akademskih 
institucija, uspostavit će se uska suradnja sa alumni studija povijesti Hrvatskih studija. 

 

 

 

Zagreb, siječanj 2006.  
 

 

 


