
 

 

 

 

TUMAČENJE čl. 9. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu 

(uvjeti za imenovanje mentora) 

 

 

Povodom upita vezanih za tumačenje čl. 9. Pravilnika o doktorskim studijima na 

Sveučilištu u Zagrebu (od 20. travnja 2010.) Odbor za doktorske programe je na sjednici 

održanoj 9. prosinca 2010. zaključio sljedeće: 

1. Uvjeti za imenovanje mentora propisani člankom 9. trebaju se tumačiti u cijelosti, 

što znači da osobe koje su navedene u st. 1. t. 1. ovog članka moraju zadovoljiti i 

uvjete propisane ostalim stavcima i točkama navedenog članka. Stoga i stavak 1 

započinje: „Za mentora može biti imenovana osoba koja je…“ a ne „Za mentora 

može biti imenovana osoba koja ispunjava jedan od dolje navedenih uvjeta“;  

2. U st. 1. navodi se, između ostalog, da za mentora može biti izabrana osoba koja je 

„izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje 

docenta ili zvanje znanstvenog suradnika…“ Namjera ovog dijela odredbe, osobito 

potonjeg dijela, bila je omogućiti zaposlenicima pojedinih znanstvenih instituta da 

budu mentori doktorandima. Ona je jasna i nedvojbena ako se uzmu u obzir ostali 

uvjeti propisani stavkom 1., kao primjerice da za mentora može biti imenovana 

osoba koja je „voditelj ili član znanstvenoistraživačkog projekta, odnosno aktivan 

istraživač…“ (čl. 9. st. 1. t. 2.) ili „osoba koja je „…u posljednjih pet godina 

objavila znanstvene radove vezane za temu doktorskog istraživanja.“ (čl. 9. st. 1. t. 

3.). Osoba sa stečenim doktoratom znanosti u statusu znanstvenog novaka ne može 

zadovoljiti sve navedene uvjete pa ne može biti imenovana za mentora. Ujedno 

podsjećamo, da minimalne uvjete za izbor u znanstvena zvanja propisuje država te 

uvjeti propisani čl. 9. su sukladni s njima, premda sveučilište ima pravo svojim 

općim aktima propisivati i dodatne uvjete, što je učinjeno ovim Pravilnikom. 

3. Osim uvjeta iz čl. 9. st. 1., osoba koju se imenuje za mentora mora zadovoljiti i 

uvjete propisane ostalim stavcima, primjerice st. 3. 

Imenovati osobu za mentora doktorandima koja je u statusu znanstvenog novaka protivno 

je i ostalim propisima i zakonima iz područja visokog obrazovanja. Naime, ugovor o radu 

koji je sklopljen sa znanstvenim novakom je ugovor na određeno vrijeme i vezan je 

isključivo za projekt, što znači da po svojem trajanju ne može obuhvatiti trajanje 

doktorskog studija te izradu i obranu doktorskog rada drugog doktoranda. 


