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Zagreb, 10. lipnja 2008.
Vijeću doktorskog studija Oceanologije
Kriteriji za izradu doktorske disertacije iz oceanologije
(odluka vijeća od 10. lipnja 2008. godine):
A Uvjeti za dovršetak poslijediplomskog studija oceanologije obranom doktorske disertacije, za
polaznike koji su upisali studij od 1997/98 sa zaključno akademskom godinom 2004/05.
Dopuna i preciziranje uvjeta iz Pravila za izvođenje Poslijediplomskog znanstvenog (magistarskog i doktorskog)
studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu od 20. veljače 1997. godine (http://www.pmf.hr/pds/pds.htm#):
Za mogućnost da kandidat dovrši upisani PDS Oceanologije izradom i obranom doktorske disertacije potrebno je:
1. Položiti sve ispite PDS-a s prosjekom ocjena 4,00 ili više.
2. Upisati i javno obraniti Seminar (koji se brani pred tročlanim povjerenstvom) s ocjenom 4 ili više. Seminar
ima opterećenje od 30 sati. Ukupan broj sati nastave za završetak studija izradom doktorata 200 h
3. Da prilikom predaje molbe za završetak poslijediplomskog studija obranom doktorske disertacije, pristupnik
ima objavljen (ili prihvaćen) barem jedan znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom na
kojemu je glavni autor.
4. Uputiti Vijeću PDS oceanologije molbu za završetak studija obranom doktorske disertacije
5. Nakon pozitivne odluke student upisuje treću godinu poslijediplomskog studija
Nakon prijave teme doktorske disertacije kandidat je dužan u roku od 6 mjeseci pristupiti javnoj obrani teme
doktorske disertacije, pred imenovanim povjerenstvom.
Prilikom prijave za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije pristupnik mora imati objavljen
barem jedan znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u ISI citatnoj bazi Web of Science (WoS).
B Uvjeti za dovršetak doktorskog studija oceanologije (upisi od godine 2005/06) (Izvod iz postojećeg
Plana i programa doktorskog studija):
Tijekom prve godine studija student je dužan pred svim studentima doktorskog studija održati Seminar I. Seminar
je napisan i javno obranjen prikaz nekoga aktualnog znanstvenog problema, koji je zasnovan djelomice na
sekundarnoj literaturi (knjiga, pregledni članak), a djelomice na primarnoj literaturi. Temu seminara i tročlano
povjerenstvo imenuje Vijeće doktorskog studija na prijedlog voditelja doktorskog studija. Ukoliko student ne obrani
seminar I, ne može nastaviti studij.
.
Seminar III je javna obrana teme doktorske disertacije. Seminar III može biti obavljen tijekom II ili III godine
studija. Teme seminara određuje Vijeće doktorskog studija na prijedlog mentora.
Pristupnik je dužan najmanje 14 dana prije obrane teme elaborirani prijedlog teme doktorske disertacije staviti na
uvid javnosti (u pisarnicu Geološkog odsjeka). Pristupnik izlaže cilj rada i očekivani znanstveni doprinos.
Povjerenstvo, od tri člana koje bira Vijeće studija na prijedlog voditelja studija, prosuđuje realni znanstveni
doprinos rada i mogućnosti rada prema zahtjevima doktorske disertacije. Posebna pažnja poklanja se
metodološkom dijelu i provjeri kandidata u svezi metoda istraživanja, koje namjerava upotrijebiti. Promatra se i
mogućnost izrade u zadanom roku. Povjerenstvo daje pismenu prosudbu rezultata provjere. Ako je prosudba
pozitivna, temu potvrđuju Vijeća studija i odsjeka te je putem Fakultetskog vijeća PMF prosljeđuje Senatu na
odobrenje. U slučaju pozitivnih odluka pristupnik može pristupiti izradi rada.
...
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Za završetak doktorskog studija svaki student uz stjecanje 180 ECTS bodova, mora prije obrane doktorske teze
javno braniti temu doktorske disertacije i imati barem jedan znanstveni rad, u kojem je glavni autor, objavljen u
časopisu s međunarodnom recenzijom, te na koncu obraniti doktorsku tezu.
.
Povjerenstvo ocjenjuje doktorski rad, pri čemu vodi računa da doktorska teza mora sadržavati izvorni znanstveni
doprinos, koji po ocjeni povjerenstva za ocjenu rada odgovara najmanje trima znanstvenim radovima u časopisima
s međunarodnom recenzijom, od čega najmanje jednom radu u znanstvenom časopisu iz baze WoS. Također,
doktorska teza mora biti dokazom studentova poznavanja suvremene znanstvene problematike na području teze,
zatim njegova poznavanja teorijskih zasada i metoda kojima se služio, te, konačno, njegove sposobnosti da svoje
ideje, rezultate i znanje samostalno uobliči u suvisli i čitljiv tekst. Pisano izvješće (izvješća) povjerenstva za
ocjenu disertacije podnosi se na usvajanje Vijeću studija.
C Uvjeti za izradu doktorata iz oceanologije izvan doktorskog studija (postojeći magistri oceanologije
i srodnih struka)
1. Pristupnik mora imati završen poslijediplomski studij (magisterij znanosti) iz oceanologije ili srodne struke.
2. Prilikom prijave teme pristupnik treba imati objavljen (ili prihvaćen) jedan znanstveni rad u časopisu s
međunarodnom recenzijom na kojem je kandidat prvi i/ili glavni autor.
3. Nakon prijave teme doktorske disertacije kandidat je dužan u roku od 6 mjeseci pristupiti javnoj obrani
teme doktorske disertacije, pred imenovanim povjerenstvom.
4. Prilikom prijave za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije pristupnik mora imati
objavljen (ili prihvaćen) još jedan znanstveni rad vezan uz temu disertacije na kojem je prvi i/ili glavni autor,
u WoS časopisu s faktorom utjecaja ? 0.5.
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