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Sveučilište u Zagrebu, u suradnji sa svim hrvatskim sveučilištima, u sklopu projekta Modernizacija 

doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira - MODOC, provodi 

istraživanje o razvoju profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada. Riječ je o prvom istraživanju te 

vrste koje se provodi na nacionalnoj razini.  

Cilj istraživanja je prikupiti podatke od što većeg broja doktoranada koji će se koristiti za izradu kurikuluma 

za razvoj dodatnih vještina doktoranada te definiranje daljnjih smjernica za njegovu provedbu i razvoj 

nakon završetka projekta MODOC. 

Istraživanje o kompetencijama doktoranada provodi se u suradnji s britanskom organizacijom CRAC – 

Careers Research and Advisory Centre, jednom od vodećih organizacija u razvoju potencijala istraživača 

(program Vitae). Suradnja s CRAC-om razlog je zbog kojeg se istraživanje provodi na engleskom jeziku. 

Rezultati istraživanja u okviru projekta MODOC bit će objavljeni u Studiji o profesionalnim i osobnim 

kompetencijama doktoranada koja će javno biti predstavljena u travnju 2014. 

Podsjetimo, Sveučilište u Zagrebu u okviru projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz 

implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provodi i istraživanje među 

poslodavcima u cijeloj Hrvatskoj s ciljem ispitivanja njihovih očekivanja od potencijalnih zaposlenika s 

doktoratom znanosti. 

Projektom Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira žele 

se 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.  
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