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Prijedlog kriterija kvalifikacije i postupka prihvaćanja teme istraživanja
na Poslijediplomskom doktorskom studiju geodezije i geoinformatike
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kriteriji kvalifikacije teme istraživanja za doktorski studij
-

Kriteriji na osnovu kojih je tema istraživanja kvalificirana za doktorski studij vežu se uz
ponuditelja teme istraživanja i njegove kvalifikacije.

-

Kvalifikacija ponuditelja teme istraživanja sastoji se iz opće i znanstvene kvalifikacije.

-

Opća kvalifikacija podrazumijeva da ponuditelj teme ispunjava uvjete propisane člankom 8.
Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju geodezije i geoinformatike.

-

Znanstvena kvalifikacija podrazumijeva da je ponuditelj teme objavio u znanstveno-stručnim
časopisima ili na znanstvenim skupovima najmanje pet znanstvenih radova u području
istraživanja.

Postupak prihvaćanja teme istraživanja za doktorski studij
-

Po definiranju znanstveno-istraživačkih projekata (lipanj tekuće akademske godine) kroz koje će
se izvoditi nastava poslijediplomskog doktorskog studija geodezije i geoinformatike za narednu
akademsku godinu predlagatelji (zainteresirani nastavnici) dostavljaju Odboru za znanost
ispunjeni obrazac s prijedlogom teme istraživanja i podacima o svojoj kvalifikaciji.

-

Odbor za znanost provodi raspravu o predloženim temama i kvalifikacijama i usvaja prijedlog
tema te ih prosljeđuje Fakultetskom vijeću uz Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom
doktorskom studiju geodezije i geoinformatike za narednu akademsku godinu u okviru prijedloga
raspisa natječaja za iskaz interesa za upis na poslijediplomski doktorski studij geodezije i
geinformatike za narednu akademsku godinu.

-

Usvajanjem Odluke o raspisu natječaja za iskaz interesa za upis na poslijediplomski doktorski
studij geodezije i geinformatike za narednu akademsku godinu na Fakultetskom vijeću, formalno
se usvajaju i teme istraživanja za doktorski studij.

Poslijediplomski doktorski studij
geodezije i geoinformatike
Ak. godina 2018./2019.
Znanstveni projekt:

Naslov tema istraživanja:

Sadržaj teme istraživanja:

Planirani vremenski okvir
istraživanja:

Studentski voditelj(i):

Mentor(i):

Ovaj obrazac objavljuje se uz tekst natječaja za iskaz interesa za upis na PDS gig!

Poslijediplomski doktorski studij
geodezije i geoinformatike
Ak. godina 2018./2019.
Znanstveni projekt:

Naslov tema istraživanja:

Mentor:

Opća kvalifikacija:

-

Mentor prije 1.07.2016.
Savladao tečaj za mentora

DA / NE
_____________(datum)

Znanstvena kvalifikacija:
(Pet ili više radova iz
područja teme istraživanja)

Ovaj obrazac NE objavljuje se uz tekst natječaja za iskaz interesa za upis na PDS gig!

