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Sveučilište u Zagrebu tijekom veljače provodit će istraživanje među poslodavcima u cijeloj Hrvatskoj s 

ciljem ispitivanja njihovih očekivanja od potencijalnih zaposlenika s doktoratom znanosti. 

Riječ je o prvom istraživanju ovakve vrste u Hrvatskoj koje će biti referentna točka za mnoge buduće 

inicijative i projekte kojima se može potaknuti gospodarski razvoj zemlje.  

Cilj je Sveučilišta u Zagrebu u istraživanje uključiti što veći broj poslodavaca, i to u različitim rasponima 

djelatnosti, neovisno o strukturi poslovanja i veličini organizacije ili tvrtke, kako bi se na temelju 

prikupljenih podataka mogli kreirati programi za razvoj profesionalnih kompetencija u sklopu doktorskih 

studija. Sveučilište u Zagrebu prikupljene će podatke obraditi i objaviti u posebnoj studiji.  

Istraživanje će se provesti u okviru prijekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (MODOC) koji Sveučilište u Zagrebu provodi u suradnji sa svim 

hrvatskim sveučilištima. 

Projektom se žele stvoriti preduvjeti za unapređenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada u 

skladu s novim zahtjevima tržišta rada i standardima HKO-a te potaknuti njihov uspješni razvoj karijere 

izvan akademske zajednice. Time bi se Republika Hrvatska približila trenutnim kretanjima u europskom 

gospodarstvu, u kojem je više od 50% doktora znanosti zaposleno izvan sveučilišnih sustava. 

Podsjetimo, u Hrvatskoj je trenutno na doktorskim studijima upisano više od 3500 osoba, a svake godine 

doktorat znanosti stekne njih više od 1000. 

Detaljnije informacije o istraživanju i upitnik za poslodavce dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u 

Zagrebu www.unizg.hr , na poveznici http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/modoc-poziv-za-sudjelovanje-

u-istrazivanju-o-ocekivanjima-poslodavaca-od-doktora-znanosti/ . 
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