
POSTUPAK PRIJAVE TEME I OCJENE RADA DOKTORSKOG STUDIJA 

 

1. PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

Prijava teme doktorske disertacije podnosi se zajedno sa zamolbom za održavanje Kemijskog 
seminara II. Potrebno je u Ured za poslijediplomski studij dostaviti: 

a) obrazac DR.SC.-01. (koji se prvo on line ispunjava na web stranicama Sveučilišta u 
Zagrebu (http://doktorski.unizg.hr/obad) u elektroničkom obliku 
(doktorski.studij@chem.pmf.hr) te dva otisnuta i potpisana primjerka; 

b) zamolbu za održavanje Kemijskog seminara II (preuzeti s mrežnih stranica Kemijskog 
odsjeka: http://www.pmf.unizg.hr/chem/pds_dokumenti); 
c) indeks i prijavnicu; 
d) prijedlog povjerenstva za prosudbu teme (preuzeti s mrežnih stranica Kemijskog 

odsjeka: http://www.pmf.unizg.hr/chem/pds_dokumenti) u 2 otisnuta primjerka 
potpisana od strane predloženog mentora te u elektroničkom obliku 

Prijava se podnosi Vijeću Kemijskog odsjeka (putem Vijeća doktorskog studija kemije). 
Vijeće imenuje povjerenstvo za prosudbu prijedloga teme i odobrava održavanje Kemijskog 
seminara II. Kemijski seminar II (javna obrana teme doktorske disertacije) javno se objavljuje 
na mrežnim stranicama i oglasnim pločama PMF-a. Obavijest o održavanju upućuje voditelj 
smjera Uredu doktorskog studija kemije (doktorski.studij@chem.pmf.hr). 

Po održanoj javnoj obrani teme, predsjednik povjerenstva podnosi Izvješće o 
prihvatljivosti prijedloga teme doktorskog rada (obrazac DR.SC-02. u elektroničkom obliku te 
3 potpisana primjerka u tiskanom obliku) Vijeću Kemijskog odsjeka (putem Vijeća doktorskog 
studija kemije). Obrazac DR.SC.-03 dostavlja se također u Ured za Poslijediplomski studij u 
elektroničkom obliku, ali i dva otisnuta primjerka (koje nakon sjednice VKO potpisuje 
pročelnik Kemijskog odsjeka). Prilaže se i obrazac o održanom kemijskom seminaru 2 
(preuzeti s mrežnih stranica Kemijskog odsjeka: http://www.pmf.unizg.hr/chem/ 
pds_dokumenti). Ako povjerenstvo predlaže promjenu naslova, novi se naslov piše u 
obrazac DR.SC.-03.  

Obrasce DR.SC.-1-11 molimo preuzeti sa sljedeće adrese: 
http://doktorski.unizg.hr/dokt/obrasci/  

Vijeće Odsjeka donosi odluku o prihvatu teme i imenuje mentora. Odluka se 
proslijeđuje na mišljenje Povjerenstvu za doktorske radove, zatim Vijeću prirodoslovnoga 
područja te na odluku Senatu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  



2. POSTUPAK OCJENE DOKTORSKE DISERTACIJE 

Kako bi se pokrenuo ostupak ocjene doktorske disertacije potrebno je u Ured 
doktorskoga studija dostaviti: 

• Obrazac za pokretanje ocjene i obrane doktorske disertacije 
(http://www.pmf.unizg.hr/chem/pds_dokumenti);  

• primjerak doktorske disertacije;  

• Suglasnost i mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom 
izvornom znanstvenom doprinosu;  

• presliku odluke Senata o prihvatu teme doktorske disertacije i  

• indeks. 
Prijava za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije podnosi se 

Vijeću Kemijskog odsjeka putem Vijeća doktorskog studija kemije u Ured za doktorski studij. 
Obrazac i Suglasnost i mišljenje mentora potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku 
(doktorski.studij@chem.pmf.hr). Vijeće Kemijskog odsjeka imenuje povjerenstvo za ocjenu 
doktorske disertacije. 

Kandidat dostavlja članovima povjerenstva primjerak doktorata. Povjerenstvo za 
ocjenu rada predaje Izvješće o ocjeni doktorske disertacije Vijeću Kemijskog odsjeka (obrazac 
DR.SC-10., http://doktorski.unizg.hr/dokt/obrasci/) u elektroničkom obliku te 3 potpisana 
primjerka u tiskanom obliku) putem Vijeća doktorskog studija kemije. Izvješću je potrebno 
priložiti i korigiranu verziju doktorske disertacije. Vijeće Kemijskog odsjeka prihvaća Izvješće 
o ocjeni rada i imenuje povjerenstvo za obranu. 

Najkasnije 14 dana prije planiranog termina obrane doktorske disertacije kandidat 
obranu mora najaviti gđi. Jasni Dubrović u Ured doktorskog studija kemije. 


