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A. ELABORAT 

A.1. OPĆE INFORMACIJE O PREDLOŽENOME DOKTORSKOM STUDIJU 

A.1.1. NAZIV PREDLOŽENOG DOKTORSKOG STUDIJA 

Doktorski studij  hrvatske kulture 

A.1.2. NOSITELJ STUDIJA I SURADNE USTANOVE/USTANOVA KOJE SUDJELUJU U POKRETANJU I 

IZVOĐENJU DOKTORSKOG STUDIJA 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

A.1.3. NAZIV IZVODITELJA STUDIJA 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

A.1.4. ZNANSTVENO ILI UMJETNIČKO PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJEM SE PLANIRA 

IZVOĐENJE (TJ. PODRUČJA I/ILI POLJA I/ILI GRANE, AKO SE RADI O INTERDISCIPLINARNOM 

PROGRAMU) 

Područje: - interdisciplinarno područje znanosti (humanističko i društveno) 

- humanističke znanosti 

- društvene znanosti 

Polje: iz svih triju područja - ovisno o temi doktorske disertacije 

Grana (ako se doktorski studij izvodi u grani):       

A.1.5. PREDVIĐENO TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA (U GODINAMA) 

sedam 

A.1.6. BROJ OBVEZNIH PREDMETA/MODULA 

pet 

A.1.7. BROJ IZBORNIH PREDMETA/MODULA 

sedam 

A.1.8. AKADEMSKI STUPANJ KOJI SE STJEČE PO ZAVRŠETKU DOKTORSKOG STUDIJA 

Po završetku studija i obranom doktorske disertacije stječe se akademski naziv doktora 

humanističkih ili društvenih znanosti u oblasti hrvatske kulture (s naznakom specijalnosti). Ta se 

specijalnost definira u posebnom Dodatku diplomi (Diploma Supplement) s obzirom na pripadajuće 

znanstveno područje (ponajprije humanističko, pa društveno, ali i interdisciplinarno), znanstveno 

polje i granu. Ako je potrebno, određuje se i s obzirom na dijakronijsku vertikalu (primjerice, 

antika, medievistika, renesansa, barok, i dr.). To se usklađuje s Pravilnikom o znanstvenim i 

umjetničkim područjima, poljima i granama te Pravilnikom o doktorskim studijima Sveučilišta u 

zagrebu i Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu. 

A.1.9. PREDLOŽENI NAJMANJI BROJ DOKTORANADA 

12 

A.1.10 PREDLOŽENI NAJVEĆI BROJ DOKTORANADA 

30 
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A.2. UVOD 

A.2.1. RAZLOZI ZA POKRETANJE PREDLOŽENOGA DOKTORSKOGA STUDIJA 

A.2.1.1. Opravdanost pokretanja novog studija s obzirom na postojanje sličnih doktorskih studija na SuZ-u 

Hrvatska kultura, kao i kultura bilo kojeg naroda, višeznačan je i vrlo kompleksan pojam i svako 

studijsko istraživanje nužno je multidisciplinarno i interdisciplinarno. Mada definicija pojma 

kultura, a potom i nacionalna kultura, obuhvaća svekolike materijalne, duhovne i socijalne vrednote 

koje su se pojavile i ostvarile na nekom području, i u jednom narodu, najveći je broj takvih 

vrijednosti unutar humanističkoga i društvenoga znanstvenog područja. Svako znanstveno polje i 

grana, unutar humanističkoga i društvenoga područja, studijski se uglavnom zanima za najvažnije 

sastavnice svoga užeg specijalističkog područja. Ima dakako dosta sadržaja kojima se bavi bilo koje 

znanstveno polje i specifična grana. I svako je parcijalno određenje važno i opravdano unutar 

velikog humanističkog i društvenog područja. Međutim, kompleksnost kulture nikako se ne može 

iscrpsti u jednom (pojedinačnom) studijskom istraživanju bilo kojeg znanstvenog polja i grane ma 

kako ono bilo stručno ustrojeno. Uvijek ostaje nešto neobuhvaćeno i  nedorečeno, a time obvezatno 

upućuje na druga studijska područja. Logično je stoga pokušati objediniti pretežit broj znanstvenih 

disciplina koje će se međusobno upotpunjivati, nadomještati, interferirati. Stoga ovaj studij nudi 

njihovu međusobnu povezanost, interakciju, interdisciplinarnost. 

A.2.1.2. Svrhovitosti predloženog doktorskog studija s obzirom na potrebe istraživačkih djelatnosti u javnom i 

privatnom sektoru i mogućnost zapošljavanja 

Doktori koji su završili studij hrvatske kulture  osposobljeni su za sve zahtjevne izazove koji su u 

opsegu kulture, posebice one stvaralačke izazove koji su unutar interdisciplinarnog područja, 

odnosno područja gdje je potrebno povezati i osmisliti modele koji će staviti u funkciju ključna 

mjesta hrvatskoga kulturnoga razvoja. Dosadašnji izbor doktorskih tema je pokazao da je takvih 

zahtjevnih mjesta u povijesnom razvoju hrvatske kulture još dosta i da takve zahtjevne 

istraživalačke postupke mogu uspješno izvesti samo oni koji su tijekom doktorskoga studija 

osposobljeni za takav multidisciplinarni rad. Takvi se stručnjaci, pokazalo se i u dosadašnjem 

trajanju studija, mogu zaposliti i u javnom i privatnom sektoru. 

A.2.1.3. Svrhovitost  predloženoga doktorskog studija s obzirom na poticanje društvenoga i gospodarskoga 

razvoja 

Tijekom izvedbe programa doktorskog studija hrvatske kulture doktorandi su upoznali mnoga 

područja znanstvenoga rada u kojima je povezan kulturni i gospodarski razvoj, i uspostavljena 

izravna veza između kulture i gospodarstva, njihova isprepletenost i međuzavisnost. To se posebno 

ogleda u mnogim razvojnim fazama kulturnoga turizma za koji su polaznici ovoga studija 

osposobljeni. Ali, i u drugim gospodarskim aktivnostima gdje je kultura poticateljica razvoja. 

A.2.1.4. Utemeljenost  predloženog doktorskog studija na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima, te na 

novim spoznajama, znanjima i vještinama 

Na osnovi ranijih postignuća na pojedinačnim poslijediplomskim studijima, posebice onima na 

Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kompleksnog razvoja znanstvenih disciplina koje se 

usredotočuju oko pojma kultura, sigurno je da ovakav studij ima opravdane razloge i da se samo 

tako, multidisciplinarno i interdisciplinarno, može temeljito razumjeti kultura, i hrvatska kultura u 

svoj svojoj pojavnoj dimenziji. Ovdje bi svakako trebalo biti središte svih znanstvenih istraživanja 

koja se provode unutar kompleksnoga područja hrvatske kulture. Znanstvena istraživanja polaznika 

ovoga studija, i njihove doktorske disertacije otkrivat će još neistražena područja hrvatskoga 

kulturnoga nasljeđa, na svim područjima kulture i umjetnosti. 

Studij je tako ustrojen da može biti, i jest, središte onih znanstvenih istraživanja koja se provode 

unutar kompleksnoga područja hrvatske kulture. 

Znanstvene discipline koje obrađuju kulturu i kulturološke sadržaje  humanističkoga, društvenoga  i 

umjetničkoga područja, za potrebe ovoga studija, međusobno će se dodirivati  i nadopunjavati  s 

ciljem da dohvate i daju smisao cjelovitosti kulture. 
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A.2.1.5. Inovativnost predloženoga doktorskog studija, odnosno mogućnosti studija za stvaranje novih i 

relevantnih znanja ili umjetničkih praksi 

Kao izrazito multidisciplinaran program studija pretpostavlja da će se znanstvene discipline koje 

obrađuju kulturu i kulturološke sadržaje, za potrebe ovoga studija, međusobno dodirivati  i 

nadopunjavati i jamčit će cjelovitost kulture. Ta je cjelovitost, i jednakovrijednost svih sastavnica 

kulture, u postmodernističkom shvaćanju, inovativna komponenta ovoga studija. U tom pogledu 

studij računa na vrsne (i vodeće) stručnjake, i sa Zagrebačkoga ali i sa svih hrvatskih sveučilišta. 

Gdje god je to moguće, i na vrsne inozemne stručnjake koji proučavaju sastavnice hrvatske kulture. 

Time će studij zadovoljiti sve potencijalne doktorande koji se mogu okušati u najnovijim 

istraživačkim pothvatima. 

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a ni drugdje u Hrvatskoj, nema diplomskoga 

studija hrvatske kulture, pa je ovaj  program i doktorski studij inovativan jer je povezao važnije 

sastavnice kulture koje su se dosada proučavale u pojedinim pojedinačnim studijima unutar 

humanističkoga, društvenoga I umjetničkoga područja. Studij je stoga bezuvjetno upućen na  

interdisciplinarnost i multidisciplinarnost. U tom je pogledu inovativno i to što je njegova središnja 

nit studijsko proučavanje i razumijevanje svih bitnih sastavnica kulture, koherentnost i 

razumijevanje integracije i međudjelovanja svih umreženih sastavnica kulture. Među ostalim, i 

studijska interakcija svih vrsta sustava i stilova u području kulture općenito i posebice hrvatske 

kulture. To omogućuje spoznaju i valorizaciju cjeline materijalnih, duhovnih i socijalnih vrjednota u 

hrvatskoj kulturi, te doprinosi utemeljenom znanstvenom razmišljanju unutar kulture i hrvatske 

kulture. U dosadašnjem tijeku ovoga studijskog programa nastojalo se razvijati i znanstveno 

usmjeravati, i posebne interese i potrebe studenata te širiti njihove vidike s obzirom na svjetske 

trendove u kulturi. To se posebno očitovalo u mogućem izboru velikog broja izbornih kolegija koje 

pristupnici biraju, ili sami ili na poticaj voditeljstva studija, i naročito svoga mentora. 

A.2.2. ANALIZA USKLAĐENOSTI DOKTORSKOG STUDIJA S ISTRAŽIVAČKOM STRATEGIJOM  

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

U doktorskom studiju hrvatske kulture obrađuju se teme koje na najvišoj akademskoj razini 

aktualiziraju ono što Sveučilište u Zagrebu, kao najvažnija visokoškolska ustanova u Hrvatskoj, kao 

svoj primarni zadatak: biti u samom vrhu i hrvatske i, gdje god je to moguće, svjetske humanističke 

i društvene misli. 

A.2.3. DOSADAŠNJA ISKUSTVA PREDLAGATELJA U PROVOĐENJU DOKTORSKIH STUDIJA 

Od akademske godine 2005./2006. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pri Odsjeku za 

kroatistiku, izvodi se poslijediplomski sveučilišni studij hrvatske kulture kad je upisana prva 

generacija studentica/studenata. Nakon toga, revidirani je program, usuglašen s Uputama za 

sastavljanje prijedloga poslijediplomskih studijskih programa (po zakonskim odredbama i 

aktom sastanka Rektorskog zbora održanog u Osijeku 8. veljače 2005.) i Načelima za uspostavu 

poslijediplomskih doktorskih studija (dokument Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, 

usvojen na 36. sjednici održanoj 12. srpnja 2006.), dobio dopusnicu 2007. i po njemu su upisane tri 

generacije studenata (druga, treća i četvrta generacija). Dosadašnji su programi koncipirani po svim 

aktualnim i recentnim sastavnicama modernoga poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog 

studija. U programu s dopusnicom su voditelji (i izvođači) predmeta/kolegija vrsni hrvatski 

stručnjaci za pojedina znanstvena područja, njih stotinjak. U obradi mogućih kolegija birao se 

ugledan znanstvenik, po mogućnosti najugledniji, i to onaj koji je provjeren i u nastavnom i 

stručnom pogledu. Za potrebe ovoga programa, pozvani su (a mnogi su se odazvali) i stručnjaci i s 

drugih hrvatskih sveučilišta i ustanova (Dubrovnik, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar), i nekoliko 

znanstvenika i znanstvenica iz inozemstva, i oblikovali su koncepte predmeta/kolegija iz svoje uže 

specijalnosti. To su sve imena (vidjeti popis!) koja po stručnom profilu poznata u hrvatskoj sredini.  
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A.2.4. MEĐUNARODNA PREPOZNATLJIVOST PREDLAGATELJA DOKTORSKOGA STUDIJA U 

ZNANSTVENOM ILI UMJETNIČKOM ISTRAŽIVANJU, ODNOSNO UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU 

U dosadašnjem tijeku ovoga studija sudjelovali su vrsni inozemni profesori, znanstvenici i 

kulturolozi, i po pozivu i samoinicijativno jer su znali vrijednost programa i vrsnoću kandidata 

ovoga studija. Na mrežnim stranicama našega Fakulteta često su se pretraživale sve relevantne 

informacije o studiju, i glede sudjelovanja znanstvenika u studiju i glede mogućnosti upisa na studij. 

U tom je pogledu u studij uključeno desetak kandidata iz drugih zemalja, posebice iz Mađarske. 

A.2.5. USPOREDBA SA SLIČNIM DOKTORSKIM PROGRAMIMA VISOKORANGIRANIH INOZEMNIH 

SVEUČILIŠTA 

Program ovoga studija specifičan je po svome određenju, jer se ponajprije odnosi na kulturu (i 

kulture) na hrvatskom području, ali je po svojim sadržajnim dijelovima komplementaran studijskim 

modelima drugih kultura, i nacionalnih kultura, posebice onih u europskome kulturnome krugu. 

Slične modele imaju Institut für Kulturwissenschaft u Leipzigu, Humbolt Universität u Berlinu, 

Karlovo sveučilište u Pragu, Jagiellonsko sveučilište u Krakovu. Jedan dio njihovih, ali i drugih 

vrsnih studijskih modela. primijenili smo i na koncept ovoga studija. Kao znak inozemne 

znanstvene misli u ovome su studiju sudjelovali, kao konzultanti i predavači inozemni stručnjaci. U 

izvođenju programa u dosadašnjih pet generacija studenata sudjelovalo je i desetak inozemnih 

stručnjaka, među kojima posebno ističemo prof. dr. sc. Gerharda Lauera (Njemačka), prof. dr. sc. 

Istvána Nyomárkaya (Mađarska), prof. dr. sc. Ljudmila Spasova (Makedonija) i prof. dr. sc. Vesnu 

Požgaj Hadži (Slovenija). 

A.2.6. UVJETI UPISA NA STUDIJ 

Doktorski studij hrvatske kulture mogu upisati studenti koji su završili sveučilišni diplomski studij 

iz humanističkoga i društvenoga područja u trajanju od najmanje četiriju godina i s prosjekom 

ocjena stručnih predmeta od najmanje 3,5. 

Pod istim se uvjetima mogu upisati i drugi pristupnici - diplomirani drugih znanstvenih područja i 

umjetničkih akademija, uz obvezatni pozitivni motivacijski postupak-razgovor (pred stručnim 

vijećem studija) gdje se provjerava i motiviranost kandidata za doktorski studij i podobnost za ovaj 

studij. 

Upisati se mogu i ostali diplomirani sa četverogodišnjim studijem humanističkoga i društvenoga 

područja, uz dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika. 

Na studij se mogu upisati i studenti koji su pohađali, ili završili, neki drugi poslijediplomski studij i 

Stručno vijeće studija hrvatske kulture priznat će im dijelove studija i omogućiti optimalan 

završetak studija. 

Stručno vijeće studija, u izravnom susretu sa svakim pristupnikom, provjerava pojedinačnu 

motivaciju za studij, valorizira interes za pojedino znanstveno područje (i polje), provjerava 

mogućnost odabira primjerena mentorice/mentora i druge relevantne čimbenike za uspješno 

provođenje studija. 

A.2.7. OPIS IZBORA PRISTUPNIKA S POSEBNIM NAGLASKOM NA OPIS KRITERIJA UPISA STUDIJA 

I TRANSPARENTNOST POSTUPKA ODABIRA PRISTUPNIKA 

Nakon natječaja koji raspisuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i prijave pristupnika, 

Stručno vijeće poslijediplomskog studija hrvatske kulture bira pristupnike na temelju pregleda 

dokumentacije i postignutih rezultata u diplomskome studiju, u skladu s uvjetima upisa kandidata.  

Obvezatna je analiza motivacijskog pisma  pristupnika, njihov dotadašnji rad i uspjeh, intelektualne 

sposobnosti i, naročito, postignuti rezultati dotadašnjeg rada te otisnuti stručni i znanstveni radovi.  

Kao posebno vrijedan prilog pravilnom odabiru kandidata, ističemo činjenicu da je sa svim 

pristupnicima obvezatan motivacijski razgovor gdje se provjeravaju detalji planiranog istraživačkog 

rada svakog pristupnika, njihove generičke i stručne kompetencije za studij, moguće područje 

doktorskog rada i, eventualno, odabir mentora. U tom se pogledu aktiviraju svi članovi Stručnoga 

vijeća studija i svatko od njih, u području svoga stručnoga područja, pomaže pristupnicima da 
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odaberu ono znanstveno područje u kome su dotada postigli uspjeh ili gdje pokazuju najveći interes 

za buduće istraživanje. 

Za ovaj postupak odabira kandidata za studij mogu se, po potrebi, uključiti i drugi nastavnici i 

znanstvenici iz programa studija. 

A.2.8. OPIS INSTITUCIJSKOG VOĐENJA STUDIJA 

Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture vodi Stručno vijeće studija u kojem se nalaze 

Voditelj studija, Zamjenik Voditelja i članovi iz znanstvenih polja koja čine jezgru doktorskoga 

studija hrvatske kulture: etnologija i kulturna antropologija, književnost, jezikoslovlje, povijest 

umjetnosti, sociologija i pedagogija. Stručno vijeće donosi odluke o upisu studenata u studij, 

razrješava molbe o prijelazu s drugoga studija, odlučuje o prihvatljivosti mentora i tema doktorskih 

disertacija. Stručno vijeće može predložiti komentora (ako to smatra nužnim) ili članove 

povjerenstava za ocjenu teme odnosno doktorske disertacije. Članovi Stručnoga vijeća ujedno su i 

studijski savjetnici studentima u prva dva semestra studija prije konačnoga odabira mentora. 
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A.3. PLAN I PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA 

A.3.1. OPIS USTROJA PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA 

Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture, odnosno njegov izvedbeni program traje 6 semestara. 

Ukupan broj ECTS bodova za završetak studija: 180. 

Program se sastoji od većeg broja obvezatnih i izbornih predmeta/kolegija. Plan izvođenja nastave 

određuje Vijeće poslijediplomskog studija hrvatske kulture za svaku upisnu godinu iz šireg popisa i opisa 

predmeta/kolegija, koji su sastavni dio ovoga programa. 

Satnica izvođenja nastave ustrojena je tako da zadovolji potrebe i grupnoga rada (predavanja, seminari, 

istraživačke radionice, doktorske radionice) i potrebe individualnoga rada (konzultativna, sa studijskim 

savjetnikom, mentorska, primjerena svakom polazniku). 

Nastava izbornih predmeta/kolegija bit će pojedinačna (konzultativna); a kada koji predmet izabere veći 

broj polaznika (najmanje pet), bit će skupna (predavačka), i to u rasponu od 4 do 6 sati u pojedinome 

kolegiju. 

A.3.2. OPIS NAČINA OSPOSOBLJAVANJA DOKTORANDA ZA STJECANJE ZNANSTVENIH ILI 

UMJETNIČKIH SPOZNAJA, ZNANJA, ISKUSTAVA I VJEŠTINA KOJE ĆE IM OMOGUĆITI KREATIVNO I NA 

ISTRAŽIVANJIMA UTEMELJENO RJEŠAVANJE SLOŽENIH DRUŠTVENIH I GOSPODARSKIH PROBLEMA 

Po programu studija detaljno su razrađeni svi parametri koji pristupnicima omogućuju postupno stjecanje 

spoznaja, znanja, vještina relevantnim za doktorski status. U dvama prvim semestrima studija 

pristupnicima se nude kolegiji (predmeti) koji razvijaju njihovu teorijsku osposobljenost, aktiviraju 

senzibilitet, nudeći suvremene i recentne teorijske modele za pojedina humanistička i društvena područja. 

Pristupnici i sami referiraju o aktualnim teorijskim modelima, metodologiji, znanstvenome diskursu koje 

će primijeniti najprije u postupku sinopsisa , poslije i u svojoj disertaciji. To im omogućuje znanstveni 

pristup temi koju su odabrali za svoje istraživanje te se u brojnim modalitetima doktorskih radionica, koje 

se provode u prvom, drugom i trećem semestru, osposobljeni za obranu teme doktorskog rada i izradu 

sinopsisa, a potom ( ostalim semestrima) i za koncept, ustroj i izvedbu disertacije. 

Završetkom studija student poslijediplomskog studija hrvatske kulture  stječe potrebita znanja za 

samostalan rad u području kulture, odnosno u području onoga segmenta kulture koji je odabrao kao  uže 

područje svoga rada. Stekao je također šire, interdisciplinarno i multidisciplinarno, sagledavanje glavnih 

stilova i razvojnih tijekova iz povijesti hrvatske kulture. Osposobljen je za stručnu valorizaciju dijelova ili 

cjeline hrvatske kulture u svom povijesnom tijeku. Nadalje, osposobljen je za samostalno prenošenje 

znanja o kulturnim sadržajima, za rad u nastavnim ili znanstvenim ustanovama koje se bave kulturom. 

Mogu kompetentno raditi i u onim područjima kojima je kultura jedno od ishodišta (arhivi, muzeji, uredi 

za kulturu, galerije, zavodi za zaštitu spomenika, konzervatorski zavodi, državna i javna uprava, 

diplomacija, prosvjeta, turizam i dr.). 

A.3.3. OPIS MOGUĆNOSTI PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN, ISTRAŽIVAČKI I 

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP PROBLEMIMA, ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE TE ZA KRITIČKO 

OCJENJIVANJE RADA DRUGIH 

Poučeni iskustvom prethodnih studijskih generacija, za ovaj smo revidirani program uveli četiri tipa 

doktorskih radionica  u kojima pristupnici pokazuju rezultate svojih stvaralačkih i interdisciplinarnih 

postupaka u obradama pojedine teme. Tematsko područje za doktorske radionice uglavnom je uvjetovano 

odabirom pojedinih kulturoloških segmenata koje su pristupnici uzeli za svoje disertacije. Pred drugim 

pristupnicima referiraju o svojoj temi, a drugi ocjenjuju relevantnost i teme i diskursa kojim je tema 
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oblikovana. Kritičkim osvrtom na referate osposobljuju se za kritičko mišljenje, samokritičnost, 

objektivnost, nepristranost i sve druge parametre znanstvenoga izričaja. 

Kultura i kulturologija općenito, iznimno je zahtjevna disciplina. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu, a ni drugdje u Hrvatskoj, nema diplomskoga studija hrvatske kulture, pa je ovaj program potrebit 

i inovativan jer je povezao važnije sastavnice kulture. U interdisciplinarnosti, koje se nude polaznicima 

studija, osposobljava pristupnike za studijsko proučavanje i razumijevanje bitnih sastavnica kulture, za 

razumijevanje integracije i međudjelovanja svih vrsta i stilova u području kulture općenito i posebice 

hrvatske kulture, za spoznaju i valorizaciju cjeline materijalnih, duhovnih i socijalnih vrjednota u 

hrvatskoj kulturi, te doprinosi znanstvenom razmišljanju unutar kulture i hrvatske kulture. U samostalnom 

radu koji svaki pristupnik treba višeputno pokazati, nastojat će se svakoga pojedinačno, prema 

odabranome području istraživanja, znanstveno usmjeravati i proširivati istraživačke vidike s obzirom na 

svjetske trendove u kulturi. To će se posebno očitovati u velikom broju izbornih kolegija koje pristupnik 

samostalno bira. Mentor može preporučiti optimalan broj obvezatnih i izbornih kolegija, u kojima, po 

programu studija, može sudjelovati i veći broj predavača. Pružit će mogućnost izbora predmeta/kolegija i 

s drugih srodnih ustanova u zemlji i inozemstvu. Jedan dio programa ostvarit će se i na stručnim 

putovanjima u zemlji i inozemstvu. 

A.3.4. OPIS MOGUĆNOSTI PROGRAMA ZA STJECANJE RADNIH KOMPETENCIJA, UKLJUČUJUĆI POPIS 

PREDMETA ZA A.RAZVIJANJE GENERIČKIH I TRANSFERNIH VJEŠTINA 

Program doktorskog studija hrvatske kulture, zasnovan na iznimno velikom broju kolegija (predmeta i 

modula) omogućuje i studentima kao cjelini i svakome pojedinom pristupniku da maksimalno razvije 

svoju stvaralačku komponentu, a potom i pojedinačnu istraživačku prepoznatljivost. U kolegiju 

„Akademsko pismo“ pokazuju se svi mogući tipovi stvaralačkog, istraživačkog i intelektualnog kapitala 

kojim treba raspolagati svaki doktorand, a onda, i vlastitim odabirom i uz pomoć mentora, postupno 

prema izdiferenciranim stvaralačkim izazovima, primjereno temi doktorske disertacije. 

U doktorskim radionicama, po programu ovoga studija, doktorandi pred svojim kolegama iznose rezultate 

vlastitih istraživanja i pokazuju modalitete primjene postignutih rezultata. Metodologiju istraživanja, 

rezultate istraživanja, njihovu znanstvenu utemeljenost procjenjuju i ocjenjuju svi doktorandi.  

A.3.5. MOGUĆNOSTI STUDIJA ZA USPOSTAVLJANJE SURADNJE S DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA, 

ZNANSTVENIM INSTITUTIMA, TE PRIVATNIM I JAVNIM POSLOVNIM SEKTOROM 

Studij se izvodi na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u izvođenju 

sudjeluju i nastavnici drugih odsjeka Filozofskog fakulteta, nastavnici drugih fakulteta u Zagrebu . U 

dosadašnjem tijeku studija sudjelovali su nastavnici ovih fakulteta: Katolički bogoslovni fakultet, 

Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti. Sudjelovali su, također, znanstvenici znanstvenih 

instituta: Institut za povijest umjetnosti, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatski institut za povijest, 

Institut za antropologiju, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU-a, Zavod za 

povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku). Sudjelovali su i drugi ugledni znanstvenici i nastavnici ostalih 

hrvatskih sveučilišta (Osijeka, Pule, Rijeke,  Splita i Zadra) za pojedine kolegije/predmete. Pretežit broj 

voditelja kolegija/predmeta su s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te su odabrani nastavnici 

vodeći u hrvatskim humanističkim i društvenim znanostima, kompetentni i u domaćim i svjetskim 

razmjerima za ove djelatnosti. Sigurni smo da takvi mogu biti poticatelji i mentori doktorandima za 

njihova doktorska studijska istraživanja. 

Ovaj su program studija, na osnovi zacrtane koncepcije, svojim kolegijima/predmetima oblikovali 

stručnjaci iz dvadesetak visokoškolskih ustanova (fakulteta i instituta), a preko njih, nastavnika – voditelja 

određenih kolegija. U svojim su kolegijima naznačili bitne smjernice onoga što ti nastavnici optimalno 
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rade na svojim matičnim ustanovama a time se izravno uspostavlja suradnja i s njihovim matičnim 

ustanovama… 

Studij je tako koncipiran da omogućuje studentu da dio svojih nastavnih obveza može ostvariti na bilo 

kojoj visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi (u zemlji i inozemstvu), po načelu velike mogućnosti izbora. 

Također može izbornost ostvariti, u dogovoru s voditeljem studija, mentorom ili studijskim savjetnikom, 

za sebe u najpovoljnije vrijeme. 

Student može ostvariti dio svoga programa i boravkom u odgovarajućem istraživačkom centru u 

inozemstvu. Kao izborni kolegiji priznaju se i otisnuti znanstveni radovi u časopisima tipa A1 i A2 ili 

sudjelovanjem (s referatom) na uglednim znanstvenim skupovima. 
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A.3.6. UVJETI ZA NAPREDOVANJE U VIŠU GODINU STUDIJA 

Program ovoga studija, u svih prethodnih pet generacija, obvezatno ima pravilnik za svaku generaciju 

posebno gdje su precizno naznačeni svi uvjeti za svladavanje i pojedinih kolegija, istraživački rad, 

ostvareni ECTS bodovi, uvjeti za testiranje pojedinih semestara, uvjeti za upis u više godine studija, i 

ostalo.  

Kao prilog ovome programu, priložit ćemo PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM 

STUDIJU HRAVSTKE KULTURE  gdje će se obvezatno navesti grupirani modeli kako bi pristupnici, po 

svom stručnom opredjeljenju, mogli birati primjerene kolegije. U tom će se pravilniku regulirati i sve 

studijske obveze tijekom svih semestara studija, kao što smo i radili za sve prethodne upisne generacije 

studenata. Ovaj ćemo pravilnik, kad se za to steknu uvjeti, staviti i na mrežne stranice studija. 

A.3.7. UVJETI ZA PRIHVAĆANJE TEME DOKTORSKOG RADA 

Uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada u potpunosti je usklađen s Pravilnikom o doktorskim 

studijima na Sveučilištu u Zagrebu (čl. 16) te nije bilo potrebe za posebnom procedurom koja bi bila 

primjerena ovome studiju. 

A.3.8. UVJETI ZAVRŠETKA STUDIJA 

I ovi su uvjeti u potpunosti sukladni s navedenim Pravilnikom, odnosno njegovu članku 17 gdje se 

regulira Postupak ocjene doktorskog rada, njegova pisana verzija, izvješće povjerenstva o ocjeni rada i 

usmena obrana rada. 

A.3.9. MOGUĆNOST IZVEDBE PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA NA ENGLESKOM JEZIKU 

U elaboratu za periodičko unutarnje vrednovanje studija hrvatske kulture naveli smo da se „na engleskom 

jeziku mogu izvoditi pojedini kolegiji, ali ne i program kao cjelina“. To ostaje i u ovome programu. 

A.3.10. POPIS PREDMETA/MODULA KOJI SE MOGU IZVODITI NA ENGLESKOM JEZIKU 

I ovdje ostajemo kod onoga što smo naveli u elaboratu za periodičko vrednovanje studija. Naveli smo 

ovih pet predmeta/modula: 

- „Kulturnoantropološke studije hrvatske kulture i identiteta“ 

- „Hrvatski studiji: paradigme i konteksti“ 

- „Hrvatska srednjovjekovna glazba u europskom kontekstu“ 

- „Hrvatska filozofijska baština“ 

- „Hrvatska i svijet u XX. stoljeću“ 

A.3.11. KRITERIJI I UVJETI UPISA PREDMETA/MODULA S DRUGIH DOKTORSKIH STUDIJA 

Planom i programom dosadašnjeg studija navedeno je da Stručno vijeće studija odlučuje o zamolbama 

kandidata da do „tri kolegija“ srodnih studija i studijskih koncepcija mogu odslušati, i dobiti ECTS-

bodove na drugim studijima. To ostaje i u ovome programu. 

A.3.12. ORGANIZACIJA STUDIJA U PUNOM RADNOM VREMENU (FULL-TIME) I STUDIJA S DIJELOM 

RADNOG VREMENA (PART-TIME) 

Ni u zadnjoj (petoj) generaciji ovoga studija nije bilo pristupnika kojima bi odgovarao full-time sustav 

studija, pa tako očekujemo i u sljedećim upisnim generacijama. Stoga se ovaj program  temelji na studiju s 

dijelom radnog vremena (part-time sustav). Program se u  prvim četirima semestrima svaki odvija u trima 

sesijama (predavanja, seminari, konsultacije) i u svakome semestru obvezatno ima svaki kandidat 

najmanje tri sudjelovanja u doktorskim radionicama gdje mora ostvariti i prezentirati vlastita istraživanja.  
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A.3.13. OPIS SUSTAVA SAVJETOVANJA I VOĐENJA DOKTORANADA KROZ DOKTORSKI STUDIJ, 

DODJELJIVANJA STUDIJSKOG SAVJETNIKA TIJEKOM UPISA NA DOKTORSKI STUDIJ I NJEGOVE 

OBVEZE 

Članovi stručnoga vijeća studija obvezatno s u i članovi studija koji provode prijam pristupnika na studij, 

obavljaju motivacijske razgovore s pristupnicima i obvezatno su studijski savjetnici (već prema profilu 

pristupnika) sve do imenovanja mentora. Ovaj se rad članova Stručnoga vijeća pokazao dobar i primjeren 

studentima. 

A.3.14. PRAVA I OBVEZE DOKTORANADA, MENTORA I NOSITELJA STUDIJA 

Sve su ove odredbe usklađene s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu  (članci 9-

11) 

A.3.15. TROŠAK STUDIJA PO DOKTORANDU 

Pristupnici na studij ovoga programa, kao i u prethodnome, plaćaju =8.500,00 (osamtisućapetsto) kuna po 

semestru, odnosno u šest semestara = 52.000,00 (pedestdvijetisuće) kuna 

 

 

A.4.  NAČIN PRAĆENJA KVALITETE PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA 

A.4.1. POPIS INDIKATORA KVALITETE KAO ŠTO SU ZNANSTVENA ILI UMJETNIČKA PRODUKCIJA 

NASTAVNIKA I DOKTORANADA, KVALITETA NASTAVE, RELEVANTNOST I KVALITETA DOKTORSKIH 

RADOVA, STATISTIČKI POKAZATELJI TRAJANJA STUDIRANJA, STATISTIČKI POKAZATELJI 

GODIŠNJEG BROJA NOVIH DOKTORA U ODNOSU NA BROJ DOKTORANADA, OSTVARENA 

MEĐUNARODNA SURADNJA, ZAPOŠLJIVOST DOKTORA 

U ovome dijelu programa ovaj doktorski studij redovito, iz semestra u semestar, i svi nastavnici koji 

izvode program i svi doktorandi kritički analiziraju sve važnije parametre koji jamče vrsnoću studija i 

predlažu inovacije za poboljšanje vrsnoće. 

A.4.2. OPIS NAČINA SUDJELOVANJA DOKTORANADA U POSTUPCIMA OCJENJIVANJA PROGRAMA 

DOKTORSKOG STUDIJA 

Pored već navedenih odredbi (A.4.1.), izdvajamo obvezatnu anonimnu anketu doktoranada poslije 

završetka svakoga parnoga semestra  u kojoj se ocjenjuju i predmetni nastavnici, i kolegiji, njihova 

izvedbena vrsnoća te prijedlozi za unaprjeđenje. 

A.4.3. POSTUPCI ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE PROGRAMA DOKTORSKOGA STUDIJA 

(POSTUPCI VREDNOVANJA I SAMOVREDNOVANJA – GODIŠNJE SAMOOCJENJIVANJE STUDIJSKOG 

PROGRAMA, GODIŠNJE SAMOOCJENJIVANJE DOKTORANADA, REVIZIJA I UNAPRJEĐENJE 

DOKTORSKOG STUDIJA U SKLADU S REZULTATIMA PRAĆENJA KVALITETE I REZULTATIMA 

SAMOVREDNOVANJA DOKTORSKOG PROGRAMA) 

Kao važnu dionicu ovoga ističemo postupak (i praksu) da doktorandi samo predlažu, iz popisa kolegija, 

dio kolegija koje žale slušati u sljedećem semestru. Na taj način se u studij uključuju i oni kolegiji koji će 

doktorandima proširiti istraživačke modalitete i vidike za samostalni rad. 
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A.5. POPIS PREDMETA/MODULA  

A. 5. 1. Plan i program obvezatnih (O) i izbornih (I) predmeta/kolegija:1 

Semestar Naziv predmeta 
Sati 

nastave 
ECTS 

1. 

Povijesni tijek hrvatske kulture (O): 

izrađen znanstveno-stručni rad na određenu temu 
10+15 

52 

Povijesni tijek hrvatske kulture (O): 

usmena obrana kolegija 
5 

1. 

Akademsko pismo (O): 

izrađen nacrtak disertacije prema uputama 

10+15 

5 

Akademsko pismo (O): 

prezentacija nacrtka pred doktorandima 
2 

Akademsko pismo (O): 

usmena obrana kolegija 
3 

1. 

Temeljni pojmovi kulturalnih studija ili Hrvatski put ka 

društvu znanja (I): 

pisana i usmena provjera znanja 

5+15 5 

1. Doktorska radionica: vještine znanstvenoga komuniciranja 0+15 5 

2. 

Hrvatski spomenici kulture na UNESCO-vu popisu (O): 

aktivnost za vrijeme stručnoga putovanja 

0+25 

5 

Hrvatski spomenici kulture na UNESCO-vu popisu (O): 

pisana znanstvena obrada jednog od spomenika „Hrvatska 

nematerijalna baština na UNESCO-vu popisu“ (5)3 

5 

                                                
1 Vijeće poslijediplomskog studija hrvatske kulture određuje, iz predloženoga popisa predmeta i nositelja predmeta plan i 

program za svaku upisnu generaciju te to uvrštava u (interni) Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju hrvatske 

kulture (za određenu generaciju, dosadašnju petu generaciju, ali će vrijediti i za buduće upisne generacije).  
2 Planom i programom je za svaki predmet navedeno kako će se vršiti završetak rada i provjera znanja. U načelu, predmeti se 

ocjenjuju, a načini ocjenjivanja su pismeni ispit, kolokvij, usmeni ispit. U pravilu za sve tri kategorije provjere znanja studenti 

kumulativno dobiju 10 ECTS. Uz provjeru znanja obvezatno se podrazumijeva uredno pohađanje nastave, primjerene aktivnosti 

i druge obveze koje zahtijeva predmet/kolegij, što je uvjet za nastavnikov potpis.  
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2. 
Figure i diskurzi ili Hrvatski studiji: paradigme i konteksti (I): 

pisana i usmena provjera znanja 
5+15 5 

2. 

Metodologije u društvenim i humanističkim znanostima (O): 

- rad u modulima (društveni, historiografski, jezikoslovni, 

književnoznanstveni, kulturnoantropološki, umjetnički, 

pedagoški) po odabiru studenata 

2+13 5 

2. 

Doktorska radionica: koncepcija i metodologija znanstvenoga 

rada (O): 

skupni rad i individualne konzultacije 
0+25 

5 

Doktorska radionica: koncepcija i metodologija znanstvenoga 

rada (O): 

prezentacija radne inačice sinopsisa 

5 

3. 

„Visoko” i „nisko” u hrvatskoj književnosti i kulturi (O): 

izrađen seminarski rad na odabranu temu 
10+15 

5 

„Visoko” i „nisko” u hrvatskoj književnosti i kulturi (O): 

usmena obrana kolegija 
5 

3. 

Kulturnoantropološke studije hrvatske kulture i identiteta (O): 

izrađen seminarski rad na odabranu temu 
10+15 

5 

Kulturnoantropološke studije hrvatske kulture i identiteta (O): 

usmena obrana kolegija4 
5 

3. 

Mentorski rad (ili rad sa studijskim savjetnikom) (O): 

odabir mentora, izrađen nacrtak i javna obrana sinopsisa 
0+10 

5 

Mentorski rad (ili rad sa studijskim savjetnikom) (O): 

prijava i postupak odobrenja teme 
5 

4. 

Doktorska radionica: od sinopsisa do disertacije (O): 

skupni rad i individualne konzultacije 

0+25 

5 

Doktorska radionica: od sinopsisa do disertacije (O): 

prezentacija strukture (teorijski okvir, metodologija) 

doktorske disertacije 

5 

4. Mentorski rad (O) 0+25 10 

4. 

Znanstvena recentna problematika u društvenim i 

humanističkim znanostima (I): 

najmanje dva znanstvena polja ili stručni studijski 

boravak/putovanje5 ili znanstveni referat održan na 

znanstvenom skupu u zemlji li inozemstvu 

5+10 5 

5+10 5 

5+10 5 

5. Mentorski rad (rad na disertaciji) (O) 0+25 10 

5. Izborni (na preporuku mentora) (I) 5+10 5 

                                                                                                                                                        
3 Studenti koji ne sudjeluju na stručnom putovanju, kolegij polažu izradom rada sa skupnom obradom svih spomenika s 

UNESCO-va popisa i time ostvaruju 10 bodova. 
4 Puno izvršenje obveza na ovome kolegiju može se odgoditi do testiranja petoga semestra. 
5 U zamjenu za jedan kolegij može se prihvatiti znanstveni i stručni referat održan na znanstvenom ili stručnom skupu u zemlji i 

inozemstvu u vrijeme studija. Također i položen kolegij na nekom drugom poslijediplomskom studiju. 
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5. Izborni iz komparativnog područja6 (I) 5+15 10 

5. 
Na preporuku mentora, može se odrediti i Dodatni izborni 

kolegij (F) 
5+10 5 

6. 
Mentorski rad i izrada disertacije (O): 

završen postupak prijave, ocjene i obrane disertacije 
0+30 30 

Ukupno  
77-82 P 

323-328 S 

180-

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 I ovaj se kolegij može ostvariti izvan ovoga studija, a u zamjenu može poslužiti i sudjelovanje s referatom na znanstvenom 

skupu ili objavljen rad u publikacijama A1 i A2. 


