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 			      REPUBLIKA HRVATSKA
			NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKO OBRAZOVANJE


OBRAZAC ZA RECENZIJU – POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Naziv studijskog programa: (upisati naziv programa)


UVODNA NAPOMENA

OPĆI  UVJETI ZA STUDIJSKE  PROGRAME  
(Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 78.) 

Studijski program treba biti: 
- na razini najnovijih znanstvenih/umjetničkih spoznaja i na njima temeljenih vještina, 
- usklađen s nacionalnim prioritetima i potrebama profesionalnog sektora, 
- usporediv s programima u zemljama Europske unije. 



1. Opravdanost prijedloga studijskog programa

      a. Jesu li u prijedlogu navedeni razlozi za predlaganje doktorskog studijskog programa  opravdani? Ima li prijedlog doktorskog studija dovoljnu znanstvenu/umjetničku širinu?

  Obrazloženje (do 1000 znakova):  		


      b.  Je li predlagatelj do sada uspješno organizirao poslijediplomske znanstvene sudije i provodio postupak stjecanja doktorata znanosti?
	  Obrazloženje (do 1000 znakova):  		

		

2. Opća struktura predloženog studijskog programa

Jesu li uvjeti za upis polaznika na doktorski studij dobro postavljeni? 
  Obrazloženje (do 1000 znakova):  		



	Je li program doktorskog studija u cjelini dobro osmišljen? Postoji li primjerena  zastupljenost znanstvenog/umjetničkog istraživanja u programu studija?

Obrazloženje (do 1000 znakova):  
		


	Jesu li dobro postavljeni uvjeti za napredovanje u više godine studija i uvjeti za prihvaćanje teme doktorske disertacije?

Obrazloženje (do 1000 znakova):  		


      
	Raspolaže li nositelj studija sa suradnim ustanovama dovoljno razgranatom i kvalitetnom znanstvenom/umjetničkom djelatnošću koja osigurava izrade doktorskih disertacija i njihovo objektivno vrednovanje? 

Obrazloženje (do 1000 znakova):  
	


	Osigurava li predloženi doktorski program stjecanje kompetencija koje imaju doktori znanosti u zemljama Europske unije, odnosno drugim razvijenim zemljama? Obrazloženje (do 1000 znakova):  	

	

3. Predmeti: sadržaj, opterećenje i nastavne metode

Molimo da navedete eventualne primjedbe na sadržaje predmeta i propisanu literaturu.   
Obrazloženje (do 1000 znakova):  


         b. Postoji li raskorak između predloženog opsega  gradiva nekog predmeta i sati   nastave, odnosno ECTS bodova, koji su mu pridijeljeni.
Obrazloženje (do 1000 znakova):  


c. Jesu li predložene nastavne metode prikladne? 
Obrazloženje (do 1000 znakova):  	
	






4. Nastavni i znanstveni uvjeti izvođenja doktorskog studija


	Ima li predloženi nastavni i znanstveni kadar odgovarajuće kompetencije za izvođenje programa? Kako ocjenjujete njihovu znanstvenu/umjetničku produkciju u posljednjih 10 godina prema međunarodnim kriterijima u danome području?

Obrazloženje (do 1000 znakova):  	
	

b. Jesu li opisani prostorni i materijalni uvjeti rada zadovoljavajući za izvođenje
      programa, posebno za izradu doktorskih disertacija?
Obrazloženje (do 1000 znakova):  	
	

c. Je li predloženi broj doktorskih studenata optimalan uzimajući u obzir kadrove, posebno predvidivi broj mentora, te prostor i opremu za izradu doktorskih disertacija?
Obrazloženje (do 1000 znakova):  	
	



Zaključna preporuka recenzenta

A. Prihvatiti predloženi doktorski studijski program bez dodatnih izmjena. / unijeti X u kućicu



B. Prihvatiti predloženi doktorski studijski program uz manje izmjene koje preporučuje recenzent / unijeti X u kućicu

					

 Tražene izmjene (do 1000 znakova):  







C. Doktorski studijski program može se ponovo razmatrati nakon većih preinaka koje udovoljavaju primjedbama recenzenata.  / unijeti X u kućicu



Tražene preinake (do 1000 znakova):  


D. Predloženi doktorski studijski program valja odbiti. / unijeti X u kućicu


Razlozi za odbijanje programa (do 1000 znakova):  
	


Dodatne napomene:
(do 1000 znakova)*



