Izvadak iz Pravilnika o doktorskim studijima_2016_pročišćeno

Mentorstvo
Članak 9.
(1) Za mentora može biti imenovana osoba koja je:
1. izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje
znanstvenog suradnika, ili u ekvivalentno zvanje, ako je riječ o mentoru koji je akademsko zvanje stekao u
inozemstvu;
2. aktivan znanstvenik ili umjetnik u djelokrugu istraživanja iz kojeg se radi doktorski rad odnosno voditelj
ili član istraživačkog projekta;
3. znanstveno ili umjetnički aktivna, relevantna u međunarodnoj znanstvenoj ili umjetničkoj zajednici, te
koja je objavila znanstvene radove ili prezentirala umjetnička djela vezana za temu doktorskog istraživanja
i koja ima znanstvene ili umjetničke radove objavljene u posljednjih pet godina;
(2) Mentor može biti i professor emeritus, odnosno redoviti član HAZU;
(3) Odluku o imenovanju mentora donosi vijeće nositelja studija ili, kada je nositelj Sveučilište, nadležna
vijeća područja.
(4) Vijeće doktorskog studija odlučuje o broju doktoranada koje mentor može istovremeno voditi.
(5) Prije preuzimanja prvog mentorstva, preporučuje se proći mentorsku radionicu u organizaciji
Sveučilišta ili priznatih međunarodnih škola.
(6) Mentor koji nije zaposlenik Sveučilišta ili sastavnice, mora potpisati ugovor o suradnji i preuzimanju
odgovornosti s čelnikom ustanove nositelja studija.
(7) Nastavnik sastavnice Sveučilišta može biti mentor na drugome sveučilištu, ako ima dopuštenje
sastavnice ili Sveučilišta.
(8) Osoba koja je imenovana za mentora prije odlaska u mirovinu, ima pravo dovesti to mentorstvo do
kraja, uz suglasnost vijeća doktorskog studija.
(9) Radi osiguravanja kvalitete doktorskog rada, mora se omogućiti dvostruko mentorstvo, ako za to
postoji potreba (primjerice, interdisciplinarnost istraživanja, provođenje istraživanja ili umjetničkog
stvaranja u više ustanova).
Obveze mentora
Članak 10.
(1) Mentor je obvezan voditi doktoranda tijekom izrade doktorskog rada, pratiti kvalitetu doktorandova
rada, poticati objavljivanje njegovih radova te omogućiti sudjelovanje u znanstvenim i umjetničkim
projektima.
(2) Ako postoji više mentora, svaki od njih preuzima odgovornost za unaprijed određeni dio istraživanja i
postupka izrade doktorskog rada.
(3) Mentor redovito podnosi izvješće o radu doktoranda vijeću doktorskog studija, na obrascu Sveučilišta.
Prije imenovanja mentora taj izvješće podnosi studijski savjetnik.

