
Poštovana gđa. Heli, 

  

u dogovoru s prof. dr .sc. Melitom Kovačević, voditeljicom interdisciplinarnoga sveučilišnog 

doktorskog studija Jezik i kognitivna neuroznanost (JEKON), čiji je nositelj Sveučilište, 

šaljem Vam komentar vezan za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 9 stavak 3. koji glasi „… Odluku o 

imenovanju mentora donosi vijeće nositelja studija ili, kada je nositelj Sveučilište, nadležna 

vijeća područja.“ 

  
Naime, budući da je doktorski studij JEKON interdisciplinaran i obuhvaća nekoliko područja 
(humanističko, društveno, biomedicinsko, tehničko, umjetničko), prema sadašnjem 
prijedlogu izmjena i dopuna spomenutog pravilnika, imenovanje mentora trebalo bi ići na 
sva Vijeća područja. Također, potrebno je napomenuti da je na JEKONU obaveza odabira 
dvaju mentora iz različitih područja. 
Imajući na umu tu odredbu, kao i predloženu izmjenu Pravilnika o ovome dijelu, naše 
mišljenje je da takva procedura nije moguća u praksi ili bi je znatno usporila na štetu 
doktoranada koji prijavljuju temu i mentore, stoga molimo da se jasnije definira navedeni 
članak. 
  
Kako bi naša primjedba bila konstruktivna, predlažemo i rješenje, a to je da se kod 
interdisciplinarnih studija ostavi dosadašnja praksa kojom se tema i mentori predlažu 
Povjerenstvu za doktorske radove, te se, nakon pozitivnog vrednovanja Povjerenstva, 
predlažu Senatu na odlučivanje.  
  
Ljubazno molimo da se ozbiljno razmotri ovaj prijedlog kako doktorandi interdisciplinarnih 
doktorskih studija našega Sveučilišta ne bi bili oštećeni u pogledu vremenskog trajanja 
prijave i odobravanja njihovih predloženih tema i mentora. 
  
Zahvaljujem i srdačno pozdravljam, 
   

Katarina Matijaš Zorić, prof. kroat. i prof. pov.  
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