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Javna rasprava o  Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

Poštovani, 

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu osim što propisuje postupak vrjednovanja propisuje i uvijete koje trebaju ispunjavati 

znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu za ustroj i 

provedbu studija, što je teško spojivo s naslovom Pravilnika (Članak 1.).  

Propisani uvjeti ustrojavanja u Članku 3. izrazito diskriminiraju i onemogućavaju legitimne 

poslijediplomske doktorske studije u umjetničkom području zbog očiglednog nepoznavanja i 

nerazumijevanja ustroja umjetničkog područja. O tome sam višekratno izvještavao prošlu 

upravu, a obrazlagao detaljno i na Odboru za statutarna pitanja, a u vezi s aktualnim  

Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa 

doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima ne tretira znanstveno i 

umjetničko područje na ravnopravan i istovjetan način. Iz nepoznatog razloga i nepoznavanja 

materije cijelo i kompleksno umjetničko područje svrstano je u razinu jednog od 8 

znanstvenih područja. Iz tog je razloga nužno primijeniti da polje u znanstvenom području 

predstavlja istu ravan s granom u umjetničkom području. To je jasan stav Vijeća 

umjetničkog područja, a  i Matičnog odbora u području umjetnosti. 

Iz tog razloga nužno je izmijeniti dosadašnji Članak 3. Pravilnika na sljedeći način: 

U Članku 3. (1) briše se riječ „ili umjetničkom“. Na kraju istoga stavka dodaje se rečenica “U 

jednom umjetničkom polju može se izvoditi više poslijediplomskih doktorskih studija, s 

obzirom na izrazitu različitost umjetničkih disciplina koje se nalaze u jednom umjetničkom 

polju.” 

Pročišćeni tekst glasi: 

Članak 3. 

(1)   U jednom znanstvenom polju u pravilu se izvodi jedan poslijediplomski doktorski studij. 

Iznimno se, uz detaljno obrazloženje, mogu izvoditi i drugi poslijediplomski doktorski 

studiji, kao primjerice u slučaju združenih studija iz čl. 13. ovog Pravilnika ili 

interdisciplinarnih studija. U jednom umjetničkom polju može se izvoditi više 

poslijediplomskih doktorskih studija, s obzirom na izrazitu različitost umjetničkih 

disciplina koje se nalaze u jednom umjetničkom polju. 

(2)   Poslijediplomske doktorske studije mogu izvoditi sastavnice i/ili Sveučilište na temelju 

odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o odobrenju programa doktorskoga studija  

(3)   Senat donosi odluku o odobrenju programa doktorskoga studija na temelju:  

1.      prijedloga studijskog programa izrađenoga prema ovom Pravilniku; 

2.      pozitivnoga formalnog i sadržajnog vrednovanja prijedloga studijskog programa; 

3.      preporuke Vijeća područja temeljene na mišljenju Odbora za doktorske programe. 

 

S poštovanjem 

Prof. dr. art. Enes Midžić, predsjednik Vijeća umjetničkog  područja 
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