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Prijedlog procedure za pokretanje postupka pisanja doktorskog rada prema modelu  

skupa objavljenih znanstvenih radova (skandinavski model)  

 

Procedura prijave i predaje dokumentacije 

Nakon razgovora s voditeljicom poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija, za 

pokretanje postupka pisanja doktorskog rada prema modelu skupa objavljenih znanstvenih 

radova (skandinavski model) doktorand u referadi prilaže slijedeću dokumentaciju (u 

elektroničkom i tiskanom obliku): 

• Zamolbu Vijeću poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija / Vijeću Geološkog 

odsjeka na obrascu dostupnom na mrežnim stranicama studija (opća zamolba). 

*Ako se pri prijavi teme doktorskog rada zna da će se rad pisati prema skandinavskom 

modelu, potrebno je temu rada, osim na hrvatskom (DR. SC.01), prijaviti i na jeziku na kojem 

su napisani radovi ili na engleskome jeziku (DR. SC.01 engleska verzija). Naslov zamolbe: 

Zamolba za odobrenje pisanja doktorskog rada prema modelu skupa objavljenih znanstvenih 

radova (skandinavski model). 

**Ako se kod prijave teme još ne zna hoće li doktorski rad imati oblik monografije ili 

skandinavskog modela, potrebno je temu rada prijaviti na hrvatskom (DR. SC.01), a pri 

naknadnoj odluci o skandinavskome modelu bit će potrebno pokrenuti postupak odobrenja teme 

rada koji će biti pisan na jeziku kojim su pisani objedinjeni radovi. Naslov zamolbe:  Zamolba 

za pisanje doktorskog rada na engleskom jeziku i odobrenje za prelazak na pisanje 

doktorskog rada prema modelu skupa objavljenih znanstvenih radova (skandinavski model). 

• Znanstvene radove na kojima se molba temelji i njihov popis. Za radove koji su 

prihvaćeni za objavljivanje, ali još nisu objavljeni potrebno je dostaviti potvrdu da je rad 

prihvaćen za objavljivanje. Potrebno je priložiti potvrdu o zastupljenosti časopisa u bazama ili 

zastupljenosti zadnjeg broja pojedinog časopisa ako je rad prihvaćen za objavljivanje (za svaki 

rad potrebno navesti bazu, kategoriju rada i kvartil, faktor odjeka IF). Treba posebno istaknuti 

rad objavljen u časopisu s faktorom odjeka većim od medijana faktora odjeka časopisa iz 

područja doktorskog istraživanja i priložiti potvrdu o medijanu faktora odjeka časopisa u godini 

objavljivanja ili prihvaćanja rada ili posljednji objavljeni faktor odjeka. Student prilaže tablicu 

s navedenim radovima i svim potrebnim podatcima o časopisima, potvrđenu od strane knjižnice 

Geološkog odsjeka. 

• Za svaki rad potrebno je priložiti izjavu doktoranda o njegovom znanstvenom doprinosu 

u tom radu, priložiti potpisanu suglasnost svih autora za korištenje znanstvenog rada za pisanje 

doktorskog rada prema skandinavskom modelu, kao i eventualne izjave koautora doktoranda 

da neće iste radove koristiti za izradu svojih doktorskih radova prema skandinavskom modelu.  
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Procedura na Vijeću poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija / Vijeću Geološkog 

odsjeka 

• Prema zaprimljenoj dokumentaciji, na sjednici Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog 

studija Geologija / Vijeća Geološkog odsjeka bira se povjerenstvo za odobrenje pisanja 

doktorskog rada prema skandinavskom modelu (Naziv povjerenstva - Povjerenstvo za 

donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta doktoranda za izradu doktorskog rada prema 

modelu skupa objavljenih znanstvenih radova (skandinavski model), koje će razmotriti jesu 

li zadovoljeni svi uvjeti za pisanje doktorskog rada prema skandinavskom modelu. 

Povjerenstvo se sastoji od tri člana iz znanstvenog područja doktorskog istraživanja doktorskog 

rada, pri čemu najmanje jedan član nije zaposlenik Fakulteta. Mentor (studijski savjetnik) ne 

može biti član povjerenstva. 

• Povjerenstvo Vijeću poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija / Vijeću 

Geološkog odsjeka na idućoj redovitoj sjednici dostavlja svoje mišljenje (prijedlog odobrenja 

ili neispunjavanja uvjeta) u pisanom obliku. 

• Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija / Vijeće Geološkog odsjeka se 

mora očitovati o prijedlogu Povjerenstva, te u slučaju pozitivne ocjene odobrava pisanje 

doktorskog rada prema skandinavskom modelu.  

 

  


