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NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O OBRANI TEME DOKTORSKE
DISERTACIJE
U zaglavlju ocjene/izvješća navodi se
 ime i prezime pristupnika
 zvanje pristupnika
 naslov teme
 ur. broj pod kojim je tema zaprimljena na Fakultetu i nadnevak zaprimanja
 nadnevak obrane teme disertacije
 nadnevak ocjene/izvješća Povjerenstva o javnoj obrani teme disertacije
Izvješće se naslovljava
FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Uvodno treba navesti podatke o izboru povjerenstva (nadnevak sjednice Fakultetskog vijeća,
odluke i sastav Povjerenstva, te sastav dopunskoga povjerenstva).
Izvješće treba sadržavati:
1. izvješće o pristupniku
2. mišljenje o tome zadovoljava li pristupnik uvjete za pokretanje postupka za stjecanje
doktorata znanosti
3. mišljenje o predloženoj temi disertacije
4. prijedlog Povjerenstva
1. Izvješće o pristupniku
Ivješće sadrži.
 životopis pristupnika,
 podatke o stručnoj i znanstvenoj naobrazbi;
 podatke o znanstvenom radu (ako postoje, navesti broj znanstvenih radova, broj
priopćenja i dr. te sudjelovanje u istraživačkim projektima)*
2. Mišljenje o tome zadovoljava li pristupnik uvjete za pokretanje postupka za
stjecanje doktorata znanosti
U izvješću treba izrijekom navesti na temelju kojih uvjeta propisanih člancima 40. 41 i 42
Pravilnika o izvedbi poslijediplomskog/doktorskog studija pristupnik zadovoljava uvjete za
pokretanje postupka za stjecanje doktorata znanosti (vidjeti izvadak iz Pravilnika).
Izvadak iz Pravilnika
Članak 40.
Svi studenti upisani u doktorski studij mogu pokrenuti postupak prijave i prihvaćanja teme
doktorske disertacije odmah po ispunjenju uvjeta iz članka 42. ovog Pravilnika, a najkasnije do završetka
treće godine studija.
Prijava teme disertacije sastoji se od: molbe, životopisa pristupnika, tri primjerka obrazloženja
teme, mišljenja predloženog mentora, dokaza o ispunjavanju uvjeta za mentora iz stavka drugog do
četvrtog članka 10. ovog Pravilnika; popisa radova mentora u zadnjih 7 godina.
Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za prijavu i prihvaćanje teme u skladu s
člankom 42. ovog Pravilnika.
Prijava teme disertacije predaje se i u elektroničkoj verziji.

*

Nisu uvjet za pristupanje obrani ali se mogu navesti ako postoje jer daju potpuniju sliku o pristupniku/ci
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Članak 41.
Tema disertacije temelji se na planu, programu i metodologiji originalnog istraživanja utvrđenom u
prijavi teme.
Prijava teme sadrži:
a) Ime i prezime pristupnika
b) Ime i prezime, te znanstvenonastavno ili znanstveno zvanje potencijalnog mentora
c) Naslov teme
d) Pregled dosadašnjih istraživanja i dosadašnjih spoznaja u okviru predložene problematike
e) Jasno postavljenu problematiku i cilj istraživanja
f) Hipotezu (hipoteze)
g) Metode istraživanja s opisom istraživane i kontrolne skupine, plan rada, te istraživačke i statističke
metode
h) Rezultat prethodnih istraživanja pristupnika („pilot“ pokusa) u okviru problematike, ukoliko postoje
i) Procjenu pristupnika o mogućem znanstvenom doprinosu disertacije
j) Izjava pristupnika o poštivanju etičkih načela
k) Literaturu
U Izjavi o poštivanju etičkih načela, svaki pristupnik mora izričito izjaviti da se pri izradi
doktorske disertacije, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, obvezuje da neće krivotvoriti
znanstvene rezultate, niti prisvajati tuđe znanstvene rezultate i tekstove znanstvenih publikacija ili njihove
dijelove.
Pristupnici koji su obavili istraživanja u okviru rada na disertaciji tijekom znanstvenog
usavršavanja u inozemstvu dužni su kod prijave teme dodatno priložiti i pismenu izjavu/suglasnost
voditelja istraživanja u inozemstvu da se postignuti rezultati mogu koristiti u izradi disertacije.
Mišljenje predloženog mentora mora sadržavati ocjenu znanstvene novine predložene disertacije,
očekivani znanstveni doprinos, navod gdje će se istraživanje sprovesti i uloge pristupnika u istraživanju
ako u istraživanju sudjeluje više suradnika.
U ocjeni znanstvene novine predložene teme potencijalni mentor mora izričito navesti da li se
znanstvena novina sastoji u nadopuni postojećeg znanja, posve novom znanju ili u pobijanju već
postojećeg znanja.
Članak 42.
Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Mostar je utvrdilo i prihvatilo dolje navedene uvjete za
prijavu i prihvaćanje teme doktorske disertacije.
U skladu sa studijskim programom, uvjet za prijavu i prihvaćanje teme doktorske disertacije je
odobren Individualni plan studija.
U skladu sa studijskim programom, uvjet za prijavu i prihvaćanje teme doktorske disertacije je
pozitivna ocjena poštivanja etičkih standarda od strane Etičkog povjerenstva za istraživanja Medicinskog
fakulteta Mostar.
U skladu sa studijskim programom, uvjet za prijavu i prihvaćanje teme doktorske disertacije je
predana prijava teme doktorskog rada prema člancima 40. i 41. ovog Pravilnika.
U skladu sa studijskim programom, uvjet za prihvaćanje teme doktorske disertacije je održana javna
rasprava o predloženoj temi doktorskog rada.

Primjerice: Pristupnik/ca (ime i prezime) zadovoljava uvjete o pokretanju postupka za
stjecanje doktorata znanosti prema Pravilniku o izvedbi poslijediplomskog/doktorskog studija
Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Mostaru jer .... (navesti kako zadovoljava navedene
uvjete).
3. Mišljenje o predloženoj temi disertacije
U tom dijelu izvješća članovi Povjerenstva ocjenjuju pojedine dijelove prijave teme.
(a) Problematika istraživanja
 ocijeniti znanstvenu utemeljenost predloženog istraživanja
 obratiti posebnu pozornost navođenju najnovijih literaturnih podataka i njihovom
nepristranom i kritičkom prikazu
(c) Ciljevi istraživanja
 ocijeniti jesu li jasno navedeni i jesu li dostižni predloženim istraživanjem
(b) Hipoteza istraživanja
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 ocijeniti je li logički izvedena iz prikazane problematike istraživanja
 ocijeniti je li primjerena ciljevima
(d) Metode istraživanja
 ocijeniti je li uzorak (eksperimentalni, klinički, epidemiološki) dostatan i dobro odabran
 u kliničkim i epidemiološkim istraživanjima posebnu pozornost obratiti odabiru usporedivih
skupina
 ocijeniti primjerenost istraživačkih i statističkih metoda s obzirom na problematiku i ciljeve
istraživanja
 posebno razmotriti i ocijeniti etičnost istraživanja te navesti je li pribavljena suglasnost
Etičkog povjerenstva ustanove u kojoj će se istraživanje provoditi ili Fakulteta
(e) Znanstveni doprinos istraživanja
 ocijeniti je li procjena pristupnika o znanstvenom doprinosu istraživanja realna
 ocijeniti mogući originalan doprinos, doprinos znanstvenim spoznajama koje već postoje ili
se pobijaju postojeći znanstveni stavovi.
Ocjena prijave teme piše se isključivo na temelju pismenog obrazloženja teme koji je
pristupnik priložio molbi.
4. Prijedlog
Kratkim sažetkom izvješća formulira se prijedlog da se prijava teme disertacije
 prihvati,
 odbije ili
 vrati pristupniku na popravak
Ako Povjerenstvo predlaže da se tema odbije ili vrati na popravak treba navesti razloge.

Članovi Povjerenstva

Titula, ime i prezime
1)
2)
3)
4)
5)

Potpis
1)
2)
3)
4)
5)

Nadnevak: .................................
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