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Ovim Postupnikom uređuje se postupak prihvaćanja Sporazuma o međunarodnim dvojnim doktoratima na 
Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u nastavku: Ff) na kojemu je doktorant upisao doktorski studij 
ili je pokrenuo postupak za stjecanje doktorata znanosti. Ostali uvjeti i postupak su propisani Pravilnikom o 
međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti Sveučilišta u Zagrebu.   
http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/dvojni-doktorati-cotutelle/ 
 
1. Kandidati koji kao studenti doktorskih studija Ff-a žele završiti dvojni doktorat upućuju se na ured koji se 
bavi dvojnim doktoratima Sveučilišta u Zagrebu i ured inozemnoga sveučilišta u kojemu žele steći dvojni 
doktorat radi uređivanja njihovih prava i obaveza. 
 
2. Kandidati koji kao studenti upisani na nekom inozemnom sveučilištu žele na Ff upisati i završiti dvojni 
doktorat od Ureda za međunarodnu suradnju Ff (u nastavku Međunarodni ured) traže potvrdu da je moguće 
krenuti u postupak sklapanja sporazuma.  
 
3. Kandidat dostavlja pisanu molbu za stjecanje dvojnoga doktorata Uredu za poslijediplomske studije Ff (u 
nastavku Poslijediplomski ured) uz sljedeće spise: 
1. ZAHTJEV* kandidata 
2. Ovjerena preslika diplome o završenom diplomskom studiju (ovjera javnoga bilježnika) 
3. Prijevod diplome na hrvatski jezik (prijevod od sudskoga tumača) 
4. Preporuka mentora, nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
5. Preporuka mentora, nastavnika partnerskog sveučilišta 
6. Nacrt teme buduće disertacije 
7. Životopis 
8. Potvrda partnerskog sveučilišta o odobrenju upisa na doktorski studij 
 
Poslijediplomski ured upućuje predmet voditelju najprikladnijega doktorskoga studija Ff. 
 
4.  Predloženi mentor, voditelj studija i vijeće studija nakon dogovora o svim bitnim pojedinostima o 
budućemu doktoratu u pisanome obliku navode uvjete stjecanja dvojnog doktorata u okviru programa i 
šalju ih Poslijediplomskomu uredu. 
 
5. Poslijediplomski ured prosljeđuje Međunarodnomu uredu pisani prijedlog svih uvjeta koji se trebaju 
unijeti u sporazum. Međunarodni ured u dogovoru sa Sveučilištem i kandidatom sastavlja prijedlog teksta 
ugovora. 
 
6.  Kandidat je dužan prevesti prijedlog teksta sa stranoga jezika na hrvatski ili obratno, prema tomu na 
kojemu je jeziku sastavljen. Fakultetski međunarodni ured provjerava sa sveučilišnim Uredom za 
međunarodnu suradnju prihvatljivost teksta ugovora.  
 
7. Međunarodni ured šalje provjeren prijedlog sporazuma Poslijediplomskome uredu te prodekanu za 
znanost i međunarodnu suradnju.  
 
8. Poslijediplomski ured stavlja prihvatljiv prijedlog za prihvaćanje sporazuma o dvojnome doktoratu, 
uključujući i prijedlog mentora,  kao točku Vijeća poslijediplomskih studija. 
 
9. Vijeće poslijediplomskih studija i Fakultetsko vijeće na svojim sjednicama daju suglasnost za prihvaćanje 
prijedloga sporazuma. 
 
10. Poslijediplomski ured šalje odluku Fakultetskoga vijeća o suglasnosti za prihvaćanje prijedloga dvojnoga 
doktorata Međunarodnome uredu Ff koji ga prosljeđuje sveučilišnomu Uredu za međunarodnu suradnju uz 
dekanov potpis. 
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Služba za međunarodnu suradnju 

 Tamara Šveljo;                  tsveljo@ffzg.hr            Radno vrijeme: 07-15 

Tel: (01) 409 22 66 / http://www.ffzg.unizg.hr/international/ 

Ured za poslijediplomske studije 

Tel: (0)1 40 92 024 i (0)1 40 92 272 / http://www.ffzg.unizg.hr/student/index.php?cid=1111 

Soba A 003 

 Biserka Pešec;                 biserka.pesec@ffzg.hr   Radno vrijeme: 07-15 
 Sanja Ivanović;               sanja.ivanovic@ffzg.hr   Radno vrijeme: 08-16 
 Anamarija Stipeč;           astipec@ffzg.hr              Radno vrijeme: 08-16 

 

DOKUMENTACIJA SE DOSTAVLJA: 

Ured za poslijediplomske studije Filozofskoga fakulteta 

(prizemlje, soba A003) 
ili 

poslati poštom na adresu: 
Filozofski fakultet u Zagrebu, Ured za poslijediplomske studije 

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 
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