SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET OSIJEK
Natječaj
za upis na Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstvenog polja prava
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij prava traje šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se
titula doktora znanosti (dr.sc.) i 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa:
1. Studij mogu upisati polaznici koji su prethodno završili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
studij prava (odnosno ostvarili 300 ECTS bodova) ili raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje
potvrde ili diplome o izjednačavanju stečenoga akademskog naslova u skladu s važećim propisima) u
prethodnim razinama obrazovanja te ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Iznimno studij mogu upisati
polaznici koji su prethodnu razinu studija završili s manjom prosječnom ocjenom, ali uz obvezne
preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika iz odgovarajućega područja znanosti obuhvaćenih
doktorskim studijem i uz pozitivnu ocjenu prijedloga i opisa područja osobnoga znanstvenog interesa
povjerenstva koje čine nastavnici modula za čiji se upis kandidat prijavljuje.
2. Studij mogu upisati i polaznici koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske studije iz područja
društvenih znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno polaznici koji su prethodno ostvarili 300
ECTS bodova i ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu, ali samo uz dodatnu provjeru motivacije vezane uz
područje osobnog znanstvenog istraživačkog interesa na doktorskom studiju te znanstvene opravdanosti
predloženog istraživanja.
Pri upisu na doktorski studij polaznika koji prethodno nisu završili studij prava, Vijeće doktorskoga
studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće ovlasti, odredit će predmete iz Studijskog programa
Integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija prava koje pristupnik treba položiti.
3. Studij mogu upisati osobe koje su prema ranijim propisima završile poslijediplomski znanstveni
(magistarski) studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz
područja drugih društvenih znanosti, osobe koje su završile specijalistički studij odnosno osobe koje su
započele poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski doktorski
studij iz područja drugih društvenih znanosti na drugim fakultetima u zemlji ili inozemstvu (obvezna
prethodna nostrifikacija). U slučaju upisa navedenih pristupnika na doktorski studij, Vijeće studija
odnosno povjerenstvo koje Vijeće ovlasti, u skladu sa zakonskim propisima i aktima Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, za svakog će pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u koji se semestar
doktorskoga studija može upisati odnosno, uzimajući u obzir prethodno stečena znanja i program
prethodnoga studija, koji mu se položeni ispiti prethodnoga studija mogu priznati pri upisu na
poslijediplomski doktorski studij.
4. Osobe iz točke 1., 2. i 3. obvezne su prilikom prijave na Natječaj priložiti opis područja osobnog
znanstvenog interesa.

Visina školarine:


Visina školarine iznosi 61.600,00 HRK (moguće obročno plaćanje)
o



školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane završnoga rada te promociju.

Visina troškova postupka upisa (300 HRK)

Uz prijavu je potrebno priložiti:
1.

preslika diplome o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju (pristupnik koji je stekao
diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o
akademskom priznavanju inozemne visokkoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija)

2. prijepis ocjena diplomskog, odnosno dodiplomskog studija
3. opis motivacije za doktorski studij s opisom područja osobnog znanstvenog i istraživačkog interesa (do
1800 znakova),
4. potvrde ili izjavu o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika te pasivnom znanju drugog svjetskog
jezika, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski,
5. preslika rodnog lista i domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance (strani državljani prilažu
rodni/matični list i dokaz o državljanstvu)
6. dvije fotografije (4X6)
7. dvije preporuke ako je prosjek ocjena ispod 3,5 (toč. 1. Uvjeta upisa)
8. životopis pristupnika s naznakom adrese i kontakt podataka (e-mail, broj telefona)
9. izjavu pristupnika da će sam snositi troškove studija ili ovjerenu izjavu ustanove zaposlenja ili neke druge
institucije koja će snositi troškove studija
10. izjava o studiranju u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena;
11. preslika radova i sažetaka priopćenja, ukoliko pristupnik takvih ima.

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.
Prijave se podnose na propisanom obrascu dostupnom (http://www.pravos.unios.hr/download/prijavni-obrazac.doc) na
www.pravos.hr osobno ili preporučenom poštom na adresu Pravni fakultet u Osijeku, Stjepana Radića 13, HR31000 Osijek (uz naznaku: upis na poslijediplomski doktorski studij)


Rok za podnošenje prijave: 30 dana od dana objave Natječaja.

Preuzimanje dokumenata:
Preuzmi obrazac (word dokument, popunjavaju se siva polja) (http://www.pravos.unios.hr/download/prijavni-obrazac.doc)
Preuzmi kratki opis studija (pdf dokument) (http://www.pravos.unios.hr/doktorski-studij/vodic-za-studente)

