
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE 

 

raspisuje 

 

NATJEČAJ 
 

za upis na Sveučilišni združeni doktorski studij 

Joint Doctoral Programme “Geo-engineering and Water Management” 

u akademskoj godini 2015./2016. 

 

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti 

u znanstvenom području tehničkih znanosti 

u znanstvenim poljima: građevinarstvo ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 

 

Združeni doktorski studij izvode Tehničko sveučilište u Grazu i Sveučilište u Zagrebu, u 

suradnji sa Sveučilištem u Mariboru i Sveučilištem za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti. 

Istraživačka područja (predmeti) studija su: a) Geo-engineering i b) Water management. 

 

Upis u prvu godinu doktorskog studija i početak nastave predviđen je u zimskom semestru 

akademske godine 2015./2016. 

 

Pravo upisa u prvu godinu studija imaju pristupnici: 

 koji su stekli diplomu sveučilišnog dodiplomskog studija ili diplomu magistra struke u 

području tehničkih znanosti, a prvenstveno u relevantnim znanstvenim poljima i 

granama studija (geotehnika, hidrotehnika, geološko inženjerstvo, rudarstvo i 

primjereni dijelovi inženjerstva okoliša) 

 koji imaju prosjek ocjena u nastavi veći od 3.5. Iznimno se mogu natjecati i pristupnici 

s manjom prosječnom ocjenom uz preporuku potencijalnog mentora i dva nastavnika 

doktorskog studija iz istraživačkog područja koje žele upisati. 

 

Ostali uvjeti 

 pristupnici moraju poznavati engleski jezik u govoru i pismu (radi praćenja nastave i 

drugih obveza na engleskom jeziku) 

 prema procjeni Odbora združenog studija pristupnicima mogu biti propisani razlikovni 

ispiti, a posebice pristupnicima koji na diplomskom studiju nisu stekli barem 60 ECTS 

bodova iz znanstvenih polja i istraživačkih područja studija 

 Prijavi treba priložiti: 

1. ispunjen obrazac za prijavu 

2. ovjerenu presliku diplome sveučilišnih studija / rješenje o priznavanju 

inozemne visokoškolske kvalifikacije* 

3. uvjerenje o položenim ispitima  

4. životopis 

5. prijedlog teme istraživanja 



6. objavljene radove (ako ih pristupnik ima) 

 

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom 

sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na 

natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije i priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan 

doktorski studij. 

 

Studij prima maksimalno 10 studenata (u pravilu, po 5 za pojedini predmet studija). 

 

Školarina iznosi 10.000,00 kuna po semestru ili sveukupno 60.000,00 kuna. 

 

Prijava i upis na Združeni doktorski studij provodi se u dva koraka: 

1. Prvi korak je prijava i upis na Sveučilište u Zagrebu koji se obavlja na temelju 

pregleda podnesene dokumentacije, razgovora s pristupnicima, te potencijalnim 

mentorima. Ovaj korak upisa ima i selekcijsku ulogu.  

2. Drugi korak je prijava na međunarodni dio Združenog studija na zasebnom obrascu i 

uz preporuku mentora. Konačnu odluku o upisu donosi Međunarodno studijsko vijeće 

(Study Council). 

 

Opis studija i obrasci za prijave nalaze se na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu 

(http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/doktorski-studiji/sveucilisni-doktorski-

studiji/geo-engineering-and-water-management/) i Tehničkog sveučilišta u Grazu 

(www.jdp.tugraz.at). 

 

Rok za podnošenje prijava: 30. rujna 2015. 
 

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu: 

Sveučilište u Zagrebu 

Centar za poslijediplomske studije 

(s naznakom: za Geo-engineering and Water Management) 

Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb 

 

Više informacija na e-mail: afruk@unizg.hr ili na tel.: (01) 4698 166. 
 

http://www.jdp.tugraz.at/
mailto:afruk@unizg.hr

