Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

Doktorški študij
Prvi semestar
U prvom semestru polaznici upisuju 2 od ponuđena 3 predmeta (20 ECTS) i
jedan Projekt - seminar po izboru (10 ECTS) – ukupno 30 ECTS bodova.
Drugi semestar
U drugom semestru polaznici upisuju 2 Projekta - radionice po izboru –
ukupno 30 ECTS bodova. U sklopu Projekta - radionice polaznici trebaju
javno, pred nastavnicima i polaznicima doktorskog studija, kao i ostalim
zainteresiranima, prezentirati zadanu temu. Do kraja drugog semestra
polaznici trebaju odabrati i prijaviti temu doktorskog rada.
Treći semestar
Početak studijskog programa koji se sastoji od istraživačkog rada polaznika
iz područja doktorskog rada i ostalih obveznih i izbornih aktivnosti. Ove
aktivnosti potvrđuje mentor upisom u indeks, s pripadajućim ECTS
bodovima. Tijekom trećeg semestra polaznici su dužni pristupiti Javnoj
obrani teme doktorskog rada (10 ECTS bodova).

Dekan upravlja Geodetskim fakultetom, njegov je čelnik i
voditelj.
Dekan je: Prof. Damir Medak, Ph.D.
Organizacija Geodetskog fakulteta:

•
•
•
•

Zavod za geomatiku,
Zavod za kartografiju i fotogrametriju,
Zavod za primjenjenu geodeziju,

Opservatorij Hvar.
U sklopu zavoda djeluje 15 katedri. Svaki zavod ima
Predstojnika zavoda, a svaka katedra Šefa katedre.
Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja
tehničkih znanosti, polja geodezije. Na Geodetskom fakultetu
organiziraju se preddiplomski, diplomski, poslijediplomski
doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i
geoinformatike.

Sveučilište u Zagrebu,
Geodetški fakultet

Četvrti, peti i šesti semestar

Nastavak s aktivnostima naznačenim u trećem semestru te izrada
doktorskog rada. Tijekom tih semestara polaznici trebaju prikupiti preostale
ECTS bodove ispunjavanjem obveznih i izbornih aktivnosti. Prezentacija na
Međunarodnom doktorskom seminaru u području geodezije,
geoinformatike i geoprostora, Izvorni znanstveni članak u međunarodno
referiranom znanstvenom časopisu (izravno vezan uz temu doktorskog
rada ). Prezentacija rada na međunarodnom znanstvenom skupu u
inozemstvu objavljenom u zborniku skupa (izravno vezan uz temu
doktorskog rada). Izrada i obrana doktorskog rada (100 ECTS).
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Postdiplomski doktorski studij

Aktivnošti Fakulteta

Doktorški študij

Fakultet organizira i razvija nastavni i znanstveni rad kao integralni
dio svog djelovanja.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ustrojava i izvodi
sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Geodezije i
geoinformatike iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja
geodezija, te provodi postupak za stjecanje akademskog stupnja
doktora znanosti iz tog polja.

Fakultet osim izvođenja sveučilišnih studija, znanstvenog i
visokostručnog rada obavlja i slijedeće:
•

izvodi geodetske poslove i nadzor u skladu s važećim
propisima,

•

Za stupanj doktora znanosti potrebno je tijekom visokog
obrazovanja steći najmanje 480 ECTS bodova ;

•

surađuje s ostalim poduzećima i ustanovama u razradi i
izvođenju znanstvenih i stručnih radova i daje ekspertize i
mišljenja u svim područjima koja su u okviru znanstvene i
stručne djelatnosti Fakulteta,

•

Završetkom doktorskog studija i obranom doktorskog rada
stječe se najmanje 180 ECTS bodova ;

•

Na temelju pohađanja nastave i polaganjem ispita
ostvaruje se najviše 20% ECTS bodova na doktorskom
studiju;

•

Istraživački rad donosi oko 80% ECTS bodova, na temelju
javnih izlaganja seminarskih radova, objavljenih
znanstvenih radova, prezentacija radova na domaćim i
inozemnim znanstvenim skupovima i ostalih aktivnosti te
izrade i obrane doktorskog rada.

•

U

ZAGREBU,

Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta,
koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i
visokostručni rad u znanstvenom području geodezije.
Vizija
Vrhunski obrazovani stručnjaci u području geodezije i
geoinformatike koji će svojim djelovanjem bitno
unaprijediti proizvodnju geoinformacija te njihovo
korištenje u društvu.

•

izrađuje investicijsku i tehničku dokumentaciju za veće,
složenije i specifične projekte uz primjenu znanstvenih
metoda,
obavlja izdavačku djelatnost, tj. izdaje knjige i druge
publikacije iz područja djelatnosti Fakulteta.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja
tehničkih znanosti, polja geodezije. Na Geodetskom fakultetu
organiziraju se preddiplomski, diplomski, poslijediplomski
doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i
geoinformatike.

Fakultet u brojevima
Misija

Pružati vrhunska znanja utemeljena na etički
priznatim znanstvenim spoznajama i praktičnim
vještinama na nacionalnoj i međunarodnoj razini
svim korisnicima kao jedna od vodećih sastavnica
prepoznatljivog i priznatog Sveučilišta, održivim
sustavnim odmjerenim aktivnostima utemeljenim na
propisima i dobrim iskustvima uz stalno
unaprijeđenje kvalitete u suradnji sa svim
zainteresiranima.

Poslijediplomski doktorski studij održava se putem
znanstvenoistraživačkog rada i nastave, a organiziran je prema
ECTS bodovnom sustavu, koji se temelji na sljedećim načelima:

•

About uš
Naziv Fakulteta je SVEUČILIŠTE
GEODETSKI FAKULTET .

surađuje s poduzećima i ustanovama u geodetskoj struci u
rješavanju problema, u znanstvenim istraživanjima te razradi
i rješavanju stručnih zadataka putem praktične primjene
znanstvenih dostignuća i suvremene tehnologije,

600 studenata preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog
doktorskog i poslijediplomskog specijalističkog studija
100

zaposlenika

60

istraživača

60

studenata poslijediplomskog studija

41

doktor znanosti od 2005/06

4

doktora znanosti godišnje

Završetkom studija stječe se naziv odnosno stupanj doktora
znanosti (dr. sc.) iz područja tehničkih znanosti, polje geodezija.
Poslijediplomski doktorski studij traje tri godine (šest semestara),
a završava izradom i obranom doktorskog rada.

