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I. UVOD
I.1. Razlozi za otvaranje studija
Stalne su znanstvene i stručne potrebe za poslijediplomskim studijem kroatistike s njezinim
temeljnim predmetima hrvatskim jezikom i hrvatskom književnošću. One potječu s jedne strane od
stalnoga procesa izučavanja i promjena u spoznajama u predmetnome području, a s druge strane iz
potrebe prakse da se ta znanja primjenjuju u različitim sferama društvenoga života – od odgoja i
obrazovanja preko svakodnevne komunikacije do znanstvenih istraživanja. Zato je Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao matična institucija utemeljio takav studij.
Cilj je studija pripremanje studenata poslijediplomskoga doktorskoga sveučilišnog studija
(doktoranada) za znanstvene i stručne potrebe u području hrvatskoga jezika i književnosti. U tome
smislu doktorandi se osposobljavaju za primjenu i razvoj znanja.
Procjena potrebe studija
Sveučilišni doktorski studij osposobljava studente (doktorande) za obavljanje poslova u znanosti i
visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te za razvoj i
primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Potrebe su za takvim kadrom konstantne zbog naraštajne
smjene kadrova i dinamike znanstveno-strukovnih područja te zbog nacionalne obrazovne politike
koja strateški nastoji podići obrazovnu razinu hrvatskoga društva.
Uspostavljanje suradničkih istraživanja i na njima temeljenu obrazovanju
Ovaj studij osposobljava doktorande za različite vrste usavršavanja u suradničkim istraživanjima i za
predavače u obrazovnim ustanovama, posebno na višim školama i na fakultetima, na studijima
kroatistike i/ili slavistike u inozemstvu i sl.
Usporedivost s programima inozemnih sveučilišta, posebno zemalja EU-a
Poslijediplomski doktorski studij kroatistike u Republici Hrvatskoj matični je studij. U odnosu na
slične studije u inozemstvu on je i opširniji i detaljniji. Pretpostavlja veće mogućnosti različitih
specijalnosti, a omogućava i upis inozemnih polaznika, posebno iz zemalja EU-a, koji će tim
studijem biti osposobljeni za istraživače i/ili nastavnike hrvatskoga jezika, hrvatske književnosti i
uopće hrvatske kulture. Studij je specijalno usmjeren prema Hrvatima iz okolnih zemalja (npr. iz
BiH, Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Rumunjske, Slovačke, Italije), pa je realno očekivati
naročit interes polaznika iz tih područja.
I.2. Dosadašnja iskustva
Dosad je poslijediplomski studij kroatistike bio magistarski i doktorski. Doktorski studij bio je ili
trogodišnji ili jednogodišnji. Jednogodišnji studij polazili su doktorandi koji su imali status magistra
znanosti. Studij se upisivao svake dvije godine, i to po četrdesetak studenata u jednome naraštaju.
Većina je upisanih završila studij (magistrirala ili doktorirala). Zadnjoj generaciji po starome sustavu
omogućeno je da nakon udovoljenja svim obvezama na upisanome poslijediplomskome
magistarskom studiju upiše trogodišnji doktorski studij, što je većina polaznika i učinila. Sva su ta
iskustva pozitivna i čine solidnu osnovu za nove kvalitativne pomake.
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I.3. Otvorenost studija
Poslijediplomski doktorski studij kroatistike otvoren je za upis studenata i s drugih hrvatskih i
inozemnih sveučilišta, u prvome redu zemalja EU-a. Posebna pozornost posvećuje se onim zemljama
i sveučilištima na kojima se kroatistika studira kao samostalan studijski predmet.
I.4. Mogućnost uključivanja studija ili njegova dijela u zajednički (združeni) program s inozemnim
sveučilištima (joint study programme)
Poslijediplomski studij kroatistike otvoren je za različite oblike suradnje s domaćim i inozemnim
sveučilištima u pogledu zajedničkih programa i pojedinih predavača na studiju. Angažiranim
predavačima omogućeno je da predaju na poslijediplomskim studijima na drugim hrvatskim i
inozemnim sveučilištima, a poseban aspekt tiče se pokretljivosti studenata i njihova uključivanja u
srodne programe.
I.5. Ostalo
Na poslijediplomskome studiju kroatistike, osim fundamentalnim predmetima kao što su pojedini
aspekti teorija znanstvenoga polja i uvod u znanstveni rad, posebna se pozornost posvećuje jezičnoj
standardološkoj problematici, istraživanju hrvatskoga kao drugoga (ili stranoga) jezika, statusu
hrvatske književnosti i njezina proučavanja u svijetu, posebno u zemljama EU-a, te hrvatskoj kulturi
u aktualnim globalizacijskim procesima.

5

II. OPĆI DIO
II.1. Naziv studija
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike
Znanstveno područje: humanističke znanosti
Polje: filologija
Grana: kroatistika
II.2. Nositelj studija i suradničke ustanove
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Studij pokreće i izvodi Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a
suradničke su ustanove u izvođenju studija kroatistički studiji u Rijeci, Osijeku, Zadru, Splitu i Puli,
srodni ili komplementarni odsjeci Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Zagrebačkoga sveučilišta te
HAZU i njegovi instituti.
II.3. Institucijska strategija razvoja
Strategija razvoja poslijediplomskoga doktorskog programa kroatistike usmjerena je prema
maksimalno produktivnome interaktivnom odnosu sa sličnim studijima u Hrvatskoj i u inozemstvu
čiji bi rezultat bilo stjecanje i zadržavanje najviše razine znanja, primjene i provjere u predmetnim
područjima.
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II.4. Inovativnost studija
Inovativnost je poslijediplomskoga studija kroatistike u izrazitoj interdisciplinarnosti i suradnji sa
sličnim studijima u zemlji i inozemstvu, u stalnome otvaranju novih istraživačkih problemskih
područja unutar jezične i književne kroatistike i njima bliskih područja (hrvatski studiji) te primjeni
najnovijih istraživačkih metoda i spoznaja. Posebna se pozornost posvećuje pragmatičnim aspektima
studija kroatistike i tržišnim potrebama za kadrom toga profila (npr. studij "Landeskunde" na
slavistikama u inozemstvu, studij hrvatskoga jezika kao stranoga, studij i recepcija hrvatske
književnosti i kulture u pojedinim zemljama, posebno u zemljama EU-a itd.).
II.5. Uvjeti upisa na studij
Pravo upisa ima osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij kroatistike, odnosno (po starome
sustavu) dodiplomski sveučilišni studij kroatistike s prosjekom ocjena iz svih predmeta u studiju
najmanje 4,0.
Upisati se mogu i osobe sa završenim srodnim diplomskim ili dodiplomskim sveučilišnim studijem
iz znanstvenoga polja filologije te osobe s nižim prosjekom ocjena uz dvije obrazložene preporuke
sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih jedan kao potencijalni mentor predlaže područje
istraživanja. Osobe sa završenim srodnim studijem polažu razlikovne ispite, koje ovisno o završenom
studiju pristupnika određuje Vijeće Poslijediplomskoga doktorskog studija kroatistike.
Osobe sa završenim dvogodišnjim poslijediplomskim znanstvenim studijem i stečenim akademskim
stupnjem "magistar znanosti" iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija (prije
jezikoslovlje i znanost o književnosti), za upis trebaju preporuku sveučilišnoga nastavnika – mentora
za vođenje u izradi doktorske disertacije.
Poslijediplomski doktorski studij za osobe sa stečenim stupnjem "magistar znanosti" traje jednu
godinu (dva semestra).
Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka, a njime se ispituje motivacija za
studij i sklonost znanstvenome istraživanju.
Osobe koje se upišu na studij trebaju dokazati poznavanje dvaju svjetskih jezika posebnim ispitom
koji se organizira na Fakultetu. Ispiti se polažu jedan u I. semestru, a drugi u III. semestru studija.
Strani državljani imaju pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.
II.6. Kriteriji i izbor pristupnika
Upis na studij obavlja se na temelju javnoga natječaja koji se u pravilu objavljuje najmanje šest
mjeseci prije početka nastave. Natječaj sadrži: uvjete upisa, broj mjesta, postupak izbora, podatke o
dokumentima koji se podnose, rokove za prijavu na natječaj i druge podatke propisane Zakonom i
općim aktom Fakulteta.
Kandidati za upis biraju se na temelju uspjeha u prethodnom školovanju i vrsti završenog školovanja
te na temelju dokaza o posebnim znanjima, vještinama ili sposobnostima.
II.7. Kompetencije, mogućnost usavršavanja i zapošljavanja
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Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja
humanističke znanosti, polje filologija, grana kroatistika, čime svršeni studenti stječu formalne
kompetencije za rad u različitim područjima prosvjetnoga, kulturnoga i znanstvenoga života, kao i
mogućnost poslijedoktorskoga usavršavanja za subspecijalistička zanimanja.
III. OPIS PROGRAMA
III.1. Struktura i organizacija studija
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike organizira Filozofski fakultet u Zagrebu, a
njegov je izravan nositelj Odsjek za kroatistiku. Temeljna nastava izvodi se u prostorijama
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
Radi što uspješnijega funkcioniranja studija Odsjek za kroatistiku bira Vijeće Poslijediplomskoga
sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike, voditelja studija i zamjenika voditelja; ako je voditelj
studija stručnjak književnoga usmjerenja, zamjenik mora biti jezičnoga, i obrnuto
Nastavnici koji izvode nastavu nastavnici su s Kroatistike i drugih odsjeka Filozofskoga fakulteta te
nastavnici i znanstveni djelatnici Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenoistraživačkih instituta, kod kojih
studenti ili upisuju izborni kolegij ili ugovaraju mentorstvo. Prema potrebama nastavu izvode i
nastavnici s drugih odgovarajućih domaćih i inozemnih visokih učilišta te drugih znanstvenih
ustanova.
Vijeće Poslijediplomskoga studija čine voditelj studija, zamjenik voditelja, pročelnik matičnoga
Odsjeka i predstojnici katedara matičnoga Odsjeka.
Nositelji predmeta, odnosno kolegija brinu se o izvedbi i o programu predmeta/kolegija, a voditelj
studija i zamjenik voditeljia o organizaciji i provedbi programa studija. Voditelj studija podnosi
izvještaj Vijeću poslijediplomskih studija, Vijeću Odsjeka za kroatistiku i Fakultetskomu vijeću te
koordinira rad zamjenika voditelja te nastavnika i suradnika u nastavi.
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike organizira se i izvodi u trajanju od tri
akademske godine (šest semestara).
Studij se izvodi prema izvedbenome planu nastave u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta u
Zagrebu.
Izvedbeni plan nastave objavljuje se prije početka nastave u odnosnoj akademskoj godini i dostupan
je javnosti. Objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.
Poslijediplomski doktorski studij kroatistike koncipiran je tako da se može studirati u punome
radnom vremenu (redoviti studenti) i u dijelu radnoga vremena (izvanredni studenti).
Redoviti su studenti znanstveni novaci koji su ugovorno vezani za znanstvenoistraživački projekt na
kojemu pripremaju doktorsku disertaciju. Trošak redovitoga studija subvencionira se dijelom ili u
cijelosti, ovisno o raspoloživim sredstvima iz državnoga proračuna sukladno općem aktu Sveučilišta.
Izvanredni su studenti oni koji studiraju po istome programu kao i redoviti studenti, ali prema
prilagođenome izvedbenom planu. Troškove studija u cijelosti podmiruje student sukladno općem
aktu Sveučilišta.
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Matični Odsjek planira u dogledno vrijeme otvoriti i dopisni oblik poslijediplomskoga doktorskog
studija.
III.2. Predmeti, broj sati i ECTS-bodova
S obzirom na to da je studij zamišljen s jedne strane kao temeljni studij jezične i književne
kroatistike, a s druge strane kao interdisciplinarni kroatistički studij, neki su predmeti općespoznajne
naravi i zajednički su obama smjerovima, neki su posebni i ključni za pojedine smjerove, dok su
izborni predmeti brojem i karakterom usmjereni prema interesu polaznika i mogućih tema njihove
doktorske disertacije. Slično je i s vanjskim izbornim predmetima koji taj interes dopunjuju ponudom
drugih poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih ili specijalističkih studija izvan matičnoga
Fakulteta.
Na taj način studij čine četiri tipa predmeta: opći, posebni, izborni i vanjski izboreni.
U skladu s time organizira se nastava koja se sastoji od predavanja, seminara, radionica, diskusijskih
skupina, rada s mentorom, vježbi i konsultacija. Vrstu nastave određuje nositelj predmeta, odnosno
kolegija.
Nastava u obliku predavanja ne smije prelaziti 20 % ukupnog opterećenja predviđenog studijskim
programom.
Svaki je predmet sastavljen od više kolegija, a svaki je kolegij zastupljen s 5 ECTS-bodova. Unutar
predmeta mogu biti najviše tri kolegija, pa maksimalan broj ECTS-bodova jednoga predmeta može
biti 15.
Dva su opća predmeta:
1. Tekst i komunikacija (12 sati)
2. Uvod u znanstveni rad (12 sati).
Opći su predmeti obvezni za sve doktorande i organiziraju se u prvome semestru pri Odjeku za
kroatistiku.
Dva su posebna predmeta:
1. Hrvatski jezik (24 sati)
2. Hrvatska književnost (24 sati).
Posebni su predmeti obvezni s obzirom na smjerove, tj. hrvatski jezik obvezan je za polaznike
jezičnoga smjera, a hrvatska književnost za polaznike književnoga smjera.
Nastava posebnih predmeta organizira se u drugome semestru pri Odsjeku za kroatistiku.
Izborna su četiri predmeta:
1. Izborni 1 (8 sati)
2. Izborni 2 (8 sati)
3. Izborni 3 (8 sati)
4. Izborni 4 (8 sati).
Izborne predmete čine sljedeći kolegiji:
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1. Dinamičko poimanje jezičnoga sustava
2. Hrvatska dijalektalna književnost 19. i 20. stoljeća
3. Hrvatska dijalektna leksikografija
4. Hrvatska dječja književnost
5. Hrvatska kultura i civilizacija
6. Hrvatska onomastika
7. Hrvatska sinonimija
8. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
9. Hrvatski latinizam
10. Hrvatski studiji: kontekst i modeli
11. Hrvatsko pjesništvo: teorijsko čitanje
12. Imeničke kategorije brojivost i određenost
13. Interpretacije biblijskoga interteksta
14. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
15. Jezična obilježja suvremenih hrvatskih biblijskih prijevoda
16. Jezik i identitet
17. Jezik Šimuna Kožičića Benje
18. Karneval: kultura, kazalište, književnost
19. Književnost i mediji: časopis
20. Kriminalistički žanr u hrvatskoj književnosti
21. Lingvistička geografija
22. Lirika Antuna Branka Šimića u europskome kontekstu
23. Modernizam i postmodernizam
24. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih godina
25. Oblici minimalističke književnosti
26. Oblikovanje hrvatskoga književnog kanona
27. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
28. Popularna hrvatska književnost i kultura
29. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične
zajednice
30. Pučko kazalište
31. Semantika i pragmatika
32. Staroslavenski u hrvatskoj književnosti i kulturi
33. Transformacije u hrvatskoj sintaksi
34. Urbane priče
35. Žanrovi u hrvatskoj književnosti
Izborne predmete doktorandi biraju u dogovoru s mentorom s obzirom na temu istraživačkoga rada,
odnosno doktorskoga rada. Njihova se nastava organizira pri Odsjeku za kroatistiku i drugim
odsjecima Filozofskoga fakulteta ili pri suradničkim institucijama u 3. i 4. semestru.
Dva su vanjska izborna predmeta:
1. Vanjski izborni 1 (8 sati)
2. Vanjski izborni 2 (8 sati).
Vanjski izborni predmeti razlikuju se od izbornih predmeta samo po tome što se izvode u 5.
semestru, i to izvan matične institucije, u nekoj od suradničkih institucija.
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I izborni predmeti mogu biti sastavljeni od više kolegija i u svakome pogledu prilagođeni
istraživačkome interesu doktoranda (broj sati i bodova, mjesto i oblik nastave) o čemu dogovorno
odlučuju studenti, njihovi mentori i voditelj(i) studija.
III.3. Obvezne i izborne aktivnosti (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, okruglim stolovima
i sl.) i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS-bodovima
Obvezne su aktivnosti nastava iz obveznih kolegija: općih i posebnih.
Izborne su aktivnosti nastavne ili izvannastavne.
Sve nastavne aktivnosti (predavanje, seminar, radionice, diskusijske skupine, konsultacije)
izražavaju se u ECTS-bodovima, i to s obzirom na svaki pojedini kolegij.
Izvannastavne aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganje ili prisustvovanje znanstvenim
konferencijama, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkome projektu) također se izražavaju u ECTSbodovima, i to prema sljedećoj tabeli:
Znanstvene aktivnosti
Objavljen znanstveni rad (jedan s međunarodnom recenzijom
od triju autora) u časopisu
s domaćom recenzijom
Objavljen znanstveni rad (više od s međunarodnom recenzijom
triju autora) u časopisu
s domaćom recenzijom
na međunarodnome znanstvenom skupu
Izlaganje
na domaćemu znanstvenom skupu
međunarodnome znanstvenom skupu s pozivom
Prisustvovanje najviše jednome
domaćemu znanstvenom skupu s pozivom
Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkome projektu

ECTSbodovi
20
15
10
5
10
5
10
5
25

Relevantni časopisi utvrđuju se prema važećem Pravilniku o mjerilima vrednovanja časopisa i
publikacija s međunarodno priznatom recenzijom kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i
publikacija, a relevantni znanstvenoistraživački projekti prema aktualnoj evidenciji Ministarstva
znanosti RH.
III.4. Opis predmeta/kolegija s imenima nositelja
(U prilogu V.1!)
III.5. Ritam studiranja i obveze studenata
Shematski prikaz ritma studija prema godinama, semestrima, predmetima i obveznim radovima te
broju sati nastave i ECTS-bodova:
Godina

Semestar

Predmeti

I.

1.

Opći 1
Opći 2

10

Broj
nastave
12
12

sati Broj
bodova
10
10
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2.

3.
II.
4.

III.

5.
6.

Posebni 1 (jezikoslovni)
Posebni 2 (književni)

24
24

15
15

Mentorski 1
Izborni 1
Izborni 2
Prvi istraživački rad
Mentorski 2
Izborni 3
Izborni 4
Drugi istraživački rad
Mentorski 3
Vanjski izborni 1
Vanjski izborni 2
Kvalifikacijski rad
Izrada doktorske disertacije

8
8
8
10
8
8
8
10
8
8
8
20

10
10
10
15
10
10
10
15
10
10
10
25

Shematski sumarni prikaz obveza, broja sati i bodova:
Obveze

Broj sati

ECTS-bodovi

Opći predmeti
Posebni predmeti
Izborni predmeti
Mentorski kolegiji
Istraživački radovi
Kvalifikacijski rad
Ukupno

24
24
48
24
20
20
180

20
15
60
30
30
25
180

Uvjeti za napredovanje kroz studij
Uvjet za 2. semestar: odslušan 1. semestar i položen 1. svjetski jezik. Student dobiva privremenoga
mentora (studijskog savjetnika).
Uvjet za 3. semestar: odslušan 2. semestar ili skupljeno najmanje 20 od 35 bodova.
Izbor stalnoga mentora, prijedlog teme doktorskog rada i izbor izbornih kolegija za 3. semestar.
Uvjet za 4. semestar: odslušan 3. semestar, prihvaćen 1. istraživački rad ili skupljeno najmanje 55 od
80 bodova i položen 2. svjetski jezik.
Izbor izbornih kolegija za 4. semestar.
Uvjet za 5. semestar: odslušan 4. semestar i prihvaćen 2. istraživački rad ili skupljeno najmanje 75
od 125 bodova.
Izbor vanjskih izbornih kolegija.
Uvjet za 6. semestar: prihvaćen kvalifikacijski rad ili skupljeno svih 180 bodova.
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Istraživački rad
Istraživački rad doktorand piše nakon 3. i 4. semestra. Teme obaju istraživačkih radova vezane su uz
pripremu i izradu doktorske disertacije, npr. prikupljanje građe i literature ili istraživanje i obrada
pojedinih njezinih aspekata. Istraživački radovi izvode se u sklopu mentorskoga kolegija, mentor
vodi doktoranda i pomaže mu u istraživanju i izvedbi rada. Istraživački radovi mogu biti u sklopu
pojedinih istraživačkih projekata. Istraživački rad ocjenjuje mentor koji je vodio doktoranda u
istraživanju.
Ukoliko mentor prvoga ili drugoga istraživačkog rada ocijeni da je u interesu teme doktorske
disertacije da drugi ili treći istraživački rad doktorand napravi kod novoga mentora u sklopu
drugoga, odnosno trećega mentorskog kolegija, dužan je doktoranda na to uputiti i osigurati mu
novoga mentora.
Jedan od trojice mentora s kojima je doktorand surađivao u okviru svojih istraživačkih radova na
kraju je ujedno i mentor-voditelj u izradi kvalifikacijskoga rada i doktorske disertacije.
Kvalifikacijski rad
Kvalifikacijski rad piše doktorand nakon svih propisanih obveza, i to uz pomoć mentora – voditelja u
izradi doktorske disertacije. Rad mora biti iz područja teme doktorske disertacije, logično proistječe
iz dotadašnjih istraživačkih radova, a predaje se u pisanome obliku na 30-45 kartica teksta, i to prije
izrade sinopsisa.
Kvalifikacijski rad ocjenjuje tročlano povjerenstvo u kojemu su obvezno mentor i jedan od voditelja,
dok se treći član imenuje s obzirom na temu rada. Prema potrebi može se imenovati i više članova, o
čemu odlučuje voditelj studija.
Ocjena kvalifikacijskoga rada mora sadržavati mišljenje povjerenstva o temi i preporuku za izradu
sinopsisa doktorskoga rada.
Prihvaćen kvalifikacijski rad doktorandu donosi 25 ECTS-bodova.
Izvršenjem svih obveza iz programa studija kandidat stječe 180 ECTS-bodova.
Uvjetni upis
Uvjetni upis moguć je s najmanje 20 ECTS-bodova, a razliku bodova student treba nadoknaditi u
sljedećem semestru.
Studenti sa stupnjem magistra znanosti
Za završeni poslijediplomski znanstveni magistarski studij i stečeni akademski stupanj magistra
znanosti (mr. sc.) studentu se priznaje 120 bodova.
U nastavku studija studenti sa stečenim akademskim stupnjem "magistar znanosti" imaju sljedeće
obveze:
Semestar
12

Kolegij

Predavanja

Seminar

Konsultacije
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1.

Mentorski kolegij 1
Izborni 1
Izborni 2
Vanjski izborni
Mentorski kolegij 2
Kvalifikacijski rad

2.

4
4
4

2
2
2

8
2
2
2
8

10
10
10
10
10
25

Uvjeti prijave teme doktorskoga rada:
1.
2.
3.
4.

dva mentorska kolegija – 20 ECTS-bodova
položen ispit iz dvaju izbornih kolegija – 10 ECTS-bodova
položen ispit iz jednoga vanjskoga izbornog kolegija – 5 ECTS-bodova
kvalifikacijski rad – 25 ECTS-bodova

ili ukupno: 60 ECTS-bodova.
Zamjenski bodovi
U zamjenu za polaganje ispita iz izbornih i vanjskih izbornih predmeta/kolegija voditelj smjera može
kandidatu priznati određeni broj ECTS-bodova na temelju znanstvenih aktivnosti. U tome slučaju
kandidat podnosi pisani zahtjev Vijeću Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija
kroatistike uz koji prilaže popis znanstvenih aktivnosti.
Pojedine vrste znanstvenih aktivnosti vrednuju se prema tabeli u članku III.3. Maksimalan broj
bodova koji se na ovaj način može priznati jest 90, tj. ne više od 50% ukupnoga broja.
III.6. Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij, način izbora studenta, obveze studijskih savjetnika i
voditelja doktorskih radova (disertacija) te doktorskih kandidata
Studentu Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike obvezno se u prvome
semestru dodjeljuje privremeni mentor (studijski savjetnik). Privremene mentore imenuju voditelji
smjerova i u pravilu su to nastavnici matičnoga Odsjeka.
Najkasnije u trećemu semestru Vijeće Poslijediplomskoga doktorskog studija kroatistike imenuje
stalnoga mentora, pri čemu će se, prema mogućnostima, voditi računa o studentovoj želji.
Mentor je nastavnik izabran u znanstveno-nastavno ili odgovarajuće znanstveno zvanje, izuzetno to
može biti i professor emeritus.
Mentor odgovara za znanstvenoistraživački rad studenta i pomaže mu u istraživanju tema za
istraživačke radove i u izradi doktorskoga rada.
Mentor u sklopu mentorskoga kolegija putem konsultacija i prezentacije seminarskih i istraživačkih
radova prati rad svoga doktoranda, pomaže mu i utječe na plasiranje radova u stručne časopise i webizdanja domaćih i međunarodnih časopisa, pomaže mu da se uključi i sudjeluje na domaćim i
međunarodnim studentskim poslijediplomskim konferencijama te da se uključi i radi u mentorovu ili
u nekome drugome istraživačkom projektu.
Studentu se, po potrebi, može dodijeliti i drugi mentor (komentor).
13
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Mentorski kolegij ima 8 sati nastave i 10 ECTS-bodova.
III.7. Popis predmeta i/ili modula koje studenti mogu izabrati iz drugih poslijediplomskih doktorskih
i specijalističkih studijskih programa
Nakon općih i posebnih kolegija student u dogovoru s mentorom bira izborne i vanjske izborne
kolegije koje će slušati, i to prema planiranoj temi doktorske disertacije. Kolegiji se biraju prema
problemskoj srodnosti (modulu) mentorskoga kolegija. Rezultat takva rada, tj. izbora i slušanja
kolegija te rada s mentorom, jest apsolviranje jednoga aspekta teme doktorske disertacije, odnosno
priprema i izrada istraživačkih radova kao dijelova doktorske teme.
Sve voditelje mentorskih kolegija odobrava voditelj, odnosno zamjenik voditelja studija, a voditelja
doktorske disertacije bira Vijeće Poslijediplomskoga studija.
III.8. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku
Budući da je riječ o studiju kroatistike, zasad nije previđeno izvođenje nastave na stranim jezicima.
Ovo se ne odnosi na predmete ili module koje student bira iz srodnih doktorskih studija.
III.9. Kriteriji i uvjetni prijenos ECTS-bodova
Prijenos ECTS-bodova može se provesti između različitih studija.
Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS-bodova propisuju se općim aktom visokoga učilišta, odnosno
ugovorom između visokih učilišta.
III.10. Način završetka studija i uvjeti prijave teme doktorskoga rada
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike završava polaganjem svih ispita, izradom i
ocjenom kvalifikacijskoga rada te javnom obranom znanstvenoga doktorskog rada (disertacije).
Nakon poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija studentu se izdaje diploma kojom se
potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr. sc.).
Postupak i uvjeti prihvaćanja teme doktorskoga rada
Tema doktorskoga rada prijavljuje se po izvršenju svih obveza predviđenih ovim programom. U
dogovoru s mentorom student u pisanom obliku (sinopsis) predlaže temu doktorskoga rada Vijeću
poslijediplomskih studija i Fakultetskomu vijeću.
Prijedlog teme sadrži naslov, kratak uvod o razlozima predloženoga istraživanja, teorijsku podlogu,
glavnu literaturu i aktualne relevantne spoznaje, po potrebi i praktičnu primjenjivost spoznaja do
kojih se kani doći, uže područje rada, ciljeve istraživanja i očekivani znanstveni doprinos,
metodološke postupke i strukturu rada.
Prijedlog teme razmatra stručno povjerenstvo te u skupnome izvještaju daje mišljenje i prijedlog za
prihvaćanje teme Vijeću poslijediplomskih studija i Fakultetskomu vijeću, koje donosi konačnu
odluku.
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Nakon odobrenja teme i sinopsisa student može pristupiti izradi doktorskoga rada.
Doktorand je obvezan prije obrane doktorskog rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje
najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad tematski vezan za doktorsko istraživanje.
Postupak i uvjeti ocjene doktorskoga rada
Doktorski rad predaje se uz mentorovu pisanu suglasnost. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u
roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge.
Članove stručnoga povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskoga rada imenuje Fakultetsko vijeće na
prijedlog Vijeća Poslijediplomskoga doktorskog studija kroatistike. Povjerenstvo se sastoji od
neparnoga broja članova (najmanje tri, najviše pet članova) čija je znanstvena djelatnost iz područja
studentova doktorskoga rada. U povjerenstvo može biti imenovana osoba izabrana u znanstvenonastavno, odnosno znanstveno zvanje.
Stručno povjerenstvo ocjenjuje doktorski rad skupnim izvještajem koji se podnosi Fakultetskomu
vijeću najkasnije dva mjeseca od dana primitka odluke o imenovanju povjerenstva. Članovi
stručnoga povjerenstva mogu dati i svoje izdvojeno mišljenje.
Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, osim u iznimnim slučajevima.
Najmanje jedan član povjerenstva za ocjenu i obranu mora biti izvan visokoga učilišta koje provodi
postupak.
Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada može rad prihvatiti, vratiti studentu na doradu uz
pisane primjedbe ili odbiti.
Uvjeti i način obrane doktorskoga rada
Obrana doktorskoga rada provodi se nakon usvajanja pozitivnog izvještaja povjerenstva na
Fakultetskome vijeću, najkasnije u roku 3 mjeseca.
Prijavljena tema brani se javno pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora, drugim
doktorandima i ostalim zainteresiranima.
O obrani doktorskoga rada sastavlja se zapisnik.
Doktorski se rad u cijelosti objavljuje na internetskim stranicama Sveučilišta najkasnije mjesec dana
nakon obrane.
III.11. Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednome
studijskom programu mogu nastaviti studij
Student koji je prekinuo poslijediplomski znanstveni doktorski ili magistarski studij kroatistike
upisan prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 158/03) može uložiti pisani zahtjev za nastavak studija
upisom na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike. Odgovarajuću odluku za
nastavak studija donosi Vijeće Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike.
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Vijeće utvrđuje razliku ispita između programa studija koji je kandidat upisao i studijskoga programa
za stjecanje doktorata znanosti na kojemu nastavlja studij. Razlika ispita ovisi o prije izvršenim
obvezama studenta.
Student koji je upisao poslijediplomski studij iz znanstvenoga polja filologije na drugome visokom
učilištu u Republici Hrvatskoj može nastaviti studij ako postoje opravdani razlozi za prijelaz pod
uvjetima koje utvrdi Vijeće Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike i Vijeće
poslijediplomskih studija Fakulteta.
Prijelazi studenta s inozemnih sveučilišta rješavaju se u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine" br. 158/03).
III.12. Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranome dijelu
doktorskoga studijskog programa kao dijelu cjeloživotnoga obrazovanja
Student Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike koji ispunjenjem propisanih
obveza stekne više od 120 ECTS-bodova može dobiti potvrdu o apsolviranome dijelu doktorskoga
studijskog programa s ostvarenim brojem bodova.
III.13. Uvjeti i način stjecanja doktorata znanosti upisom doktorskoga studija i izradom doktorskoga
rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita
U skladu s člankom 73. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(pročišćeni tekst) i člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Statuta Sveučilišta u Zagrebu osobe koje su
ostvarile znanstvena dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena
zvanja mogu steći doktorat znanosti upisom na Poslijediplomski doktorski studij kroatistike bez
pohađanja nastave i polaganja ispita.
Osoba treba imati znanstvene radove kojima je unaprijedila znanost; pritom se posebno cijeni
međunarodna afirmacija znanstvenika i međunarodna priznatost njegova znanstvenoga rada, odnosno
njegov značaj u okviru nacionalnih sadržaja.
Postupak utvrđivanja uvjeta za stjecanje doktorata znanosti pokreće osoba koja smatra da ispunjava
uvjete uz predočenje dokaza koji je afirmiraju kao znanstvenika s objavljenim znanstvenim radovima
u časopisima s priznatom međunarodnom recenzijom ili u domaćim časopisima koji su po vrsnoći
izjednačeni s časopisima s priznatom međunarodnom recenzijom.
Zahtjev pristupnika razmatra stručno povjerenstvo koje u skupnome izvještaju daje mišljenje i
prijedlog za stjecanje doktorata znanosti (utvrđuje uvjete upisa i prijave teme) Vijeću
poslijediplomskih studija i Fakultetskomu vijeću, koje donosi odluku.
Odluka Fakultetskoga vijeća upućuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu radi davanja suglasnosti.
III.14. Maksimalno trajanje studiranja
Razdoblje za završetak studija za redovite studente je četiri godine od upisa na doktorski studij, a za
izvanredne studente sedam godina.
IV. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA
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IV.1. Mjesta izvođenja studijskoga programa
Studijski program izvodi se na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.
IV.2. Podaci o prostoru i oprema predviđena za izvođenje studija, posebno podaci o istraživačkim
resursima (istraživačka oprema, ljudski resursi)
Filozofski fakultet raspolaže prostorom od oko 14.000 m², potrebnom opremom u predavaonicama i
knjižnim fondom u kojemu student može doći do osnovne literature za studij. Raspolaže također s
dovoljnim brojem istraživača.
IV.3. Popis znanstvenih i razvojnih projekata na kojima se temelji doktorski program
Nositelji predmeta i većina angažiranih nastavnika voditelji su ili suradnici na
znanstvenoistraživačkim projektima pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH. U matičnoj
instituciji to su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krešimir Bagić: Figure i diskurzi
Marijan Bobinac: Pamćenje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer
Stipe Botica: Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)
Vinko Brešić: Hrvatska književna periodika
Davor Dukić: Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća
Stjepan Damjanović: Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva
Stipe Grgas: Konceptualizacija mora i njegova mjesta u kulturalnom imaginariju SAD-a
Zrinka Jelaska: Materinski i inojezični hrvatski
Tatjana Jukić-Gregurić: Granice književnog pamćenja: Hrvatska u Europi i Europa u
Hrvatskoj
10. Mira Menac-Mihalić: Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije
11. Cvjetko Milanja: Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma
12. Krešimir Nemec: Hrvatski roman i popularna kultura
13. Darko Novaković: Neolatina Croatica: kritička izdanja, komentari, interpretacije
14. Dubravka Oraić Tolić: Enciklopedija hrvatske književnosti
15. Vlado Pandžić: Dramski tekst kao lingvometodički predložak
16. Anita Peti-Stantić: Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
17. Ivo Pranjković: Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi/strani jezik
18. Marko Samardžija: Povijest i standardizacija hrvatskoga jezika u 20. i 21. stoljeću
19. Josip Užarević: Književni minimalizam

O uvjetima i oblicima rada doktoranada u projektima odlučuju voditelji projekata, odnosno voditelji
kolegija.
IV.4. Institucijsko rukovođenje doktorskim programom
Studijem upravlja Vijeće Poslijediplomskoga studija kroatistike, a rukovodi voditelj studija, koji se
bira na mandat od dvije godine. Mandat se može ponoviti.
IV.5. Ugovorni odnosi između studenata i nositelja doktorskoga studija, odnosno suradničkih
institucija
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Odnosi između studenata i nositelja doktorskoga studija reguliraju se potpisivanjem ugovora o
obrazovanju studenta na Poslijediplomskome sveučilišnome doktorskom studiju kroatistike.
Ugovorom će se utvrditi prava i obveze studenta za stjecanje kreditnih bodova, izvođenje
istraživačkoga rada, obranu doktorske disertacije, ostvarivanje obveznih i izbornih aktivnosti, obveza
plaćanja školarine poslijediplomskoga studija, visina školarine kao i obveze Fakulteta prema
studentu u smislu obrazovanja studenta prema planu i programu studija koji je upisao.
IV.6. Imena angažiranih nastavnika i suradnika
(U prilogu V.2!)
IV.7. Popis nastavnih radilišta (nastavnih baza) za provođenje studija (nastave i istraživačkoga rada),
suglasnost rukovoditelja nastavne baze u kojoj se odvija praktična nastava, izjava o postojanju
potrebne opreme i prostora za izvođenje praktične nastave sukladno studijskome programu te popis i
kvalifikacija suradnika koji će izvoditi studij (nastavu i istraživački rad)
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
IV.8. Optimalan broj studenata koji se mogu upisati s obzirom na prostor, opremu i broj nastavnika,
posebno s obzirom na broj potencijalnih voditelja doktorskih tema
Optimalan je broj upisanih studenata 30, a maksimalan 50.
IV.9. Procjena troškova izvedbe doktorskoga programa i trošak studija po studentu
8.500,00 kuna po semestru.
IV.10. Financiranje doktorskoga programa
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, ustanove koje upućuju svoje
zaposlenike na studij, davatelji stipendija i sami polaznici.
Status studenata (ugovori sa studentima, plaće ili stipendije, socijalna i zdravstvena zaštita, zaštita na
radu, izobrazba u inozemnim institucijama) regulirat će se općim aktom Sveučilišta u Zagrebu.
IV.11. Kvaliteta doktorskoga programa
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe doktorskoga programa, a posebno način sudjelovanja
studenata u ocjenjivanju studijskoga programa:
Praćenje izvedbe doktorskoga studija odvijat će se kontinuirano na razini predmeta, na razini
smjerova i studija kao cjeline, periodičnom vanjskom evaluacijom (od strane stručnjaka iz Hrvatske i
inozemstva), samoevaluacijom nastavnika koji izvode studij i evaluacijom od strane studenata.
Praćenje realizacije ciljeva doktorskoga programa (stjecanje znanja i vještina, ovladavanje
tehnikama, vještine relevantne za zapošljavanje izvan akademskih institucija, zapošljavanje (learning
outcomes).
Realizacija ciljeva doktorskoga studija pratit će se kontinuirano anketama za studente o ispunjenju
njihovih očekivanja vezanih uz ciljeve studija.
18
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Institucijski mehanizmi za unapređenje kvalitete doktorskoga programa (samoevaluacijski postupci,
evaluacijski postupci, anketiranje studenata, istraživanje uspješnosti provođenja programa, indikatori
uspješnosti):
Svi mehanizmi namijenjeni unapređenju kvalitete doktorskih programa na fakultetskoj i sveučilišnoj
razini primjenjivat će se i na Poslijediplomskome sveučilišnome doktorskom studiju kroatistike.
IV.12. Napomene
Sastavni su dio ovoga programa prilozi.
1. Opis predmeta/kolegija s imenima nositelja
2. Imena angažiranih nastavnika i suradnika
3. Pregled kolegija i nositelja
4. Tabelarni prikaz studija.
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V. PRILOZI
V.I. Opis predmeta/kolegija s imenima nositelja

(…)
V.2. Imena angažiranih nastavnika i suradnika

(…)
V.3. Pregled kolegija i nositelja
I. OPĆI PREDMETI
I.1. TEKST I KOMUNIKACIJA
Nositelji predmeta: voditelj/zamjenik studija
I.1.1.OD FIGURE DO KULTURE Nositelj kolegija: dr. sc. Krešimir Bagić, red. prof.
I.1.2. GRAFOLINGVISTIKA I FILOLOGIJA Nositelj kolegija: dr. sc. Mateo Žagar, izv. prof.
I.2. UVOD U ZNANSTVENI RAD
Nositelj predmeta: voditelj/zamjenik studija
I.2.1. UVOD U ZNANSTVENI RAD Nositelj kolegija: dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.
I.2.2. INFORMACIJSKA PISMENOST Nositeljica kolegija: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, red. prof.
II. POSEBNI PREDMETI
II.1. HRVATSKI JEZIK
Nositelj predmeta: voditelj/zamjenik studija
II.1.1. TEORIJA STANDARDNOG JEZIKA Nositelj kolegija: dr. sc. Josip Silić, red. prof.
II.1.2. LEKSIKOGRAFIJA HRVATSKOGA JEZIKA Nositelj kolegija: dr. sc. Marko Samardžija, red. prof.
II.1.3. HRVATSKI JEZIK U KONTAKTU Nositelj kolegija: dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.
II.2. HRVATSKA KNJIŽEVNOST
Nositelj predmeta: voditelj/zamjenik studija
II.2.1. TEORIJA I METODOLOGIJA POVIJESTI KNJIŽEVNOSTI Nositelj kolegija: dr. sc. Cvjetko Milanja,
red. prof.
II.2.2. KNJIŽEVNA ANTROPOLOGIJA: ISHODIŠTA I PROBLEMI Nositelj kolegija: dr. sc. Leo Rafolt,
docent
II.2.3. POREDBENI PRISTUP HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Nositelj kolegija: dr. sc. Davor Dukić, izv.
prof.
III. IZBORNI PREDMETI
Nositelji predmeta: voditelji smjerova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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DINAMIČKO POIMANJE JEZIČNOGA SUSTAVA Nositelj kolegija: dr. sc. Milan Mihaljević, zn.
savjetnik
HRVATSKA DIJALEKTALNA KNJIŽEVNOST 19. I 20. STOLJEĆA Nositelj kolegija: dr. sc. Cvjetko
Milanja, red. prof.
HRVATSKA DIJALEKTNA LEKSIKOGRAFIJA Nositeljica kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red.
prof.
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST Nositeljica kolegija: dr. sc. Dubravka Zima, doc.
HRVATSKA KULTURA I CIVILIZACIJA Nositelj kolegija: dr. sc. Stipe Botica, red. prof.
HRVATSKA ONOMASTIKA Nositeljica kolegija: dr. sc. Anđela Frančić, red. prof.
Odsjek za kroatistiku Filozoskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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HRVATSKA SINONIMIJA Nositeljica kolegija: dr. sc. Zrinka Jelaska, izv. prof.
HRVATSKI JEZIČNI IDIOMI U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI Nositelj kolegija: dr. sc. Stjepan
Damjanović, red. prof.
HRVATSKI LATINIZAM Nositelj kolegija: dr. sc. Darko Novaković, red. prof.
HRVATSKI STUDIJI: KONTEKST I MODELI Nositelj kolegija: dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.
HRVATSKO PJESNIŠTVO: TEORIJSKO ČITANJE Nositelj kolegija: dr. sc. Tvrtko Vuković, doc.
IMENIČKE KATEGORIJE BROJIVOST I ODREĐENOST Nositeljica kolegija: dr. sc. Marija Znika, zn.
savjetnica
INTERPRETACIJE BIBLIJSKOGA INTERTEKSTA Nositelj kolegija: dr.sc. Dean Slavić, doc.
JEZIČNA OBILJEŽJA STARIH HRVATSKIH PRAVNIH TEKSTOVA Nositelj kolegija: dr. sc. Boris
Kuzmić, doc.
JEZIČNA OBILJEŽJA SUVREMENIH HRVATSKIH BIBLIJSKIH PRIJEVODA Nositeljica kolegija: dr.
sc. Zrinka Jelaska, izv. prof.
JEZIK I IDENTITET Nositelj kolegija: dr. sc. Krešimir Mićanović, docent
JEZIK ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Nositeljica kolegija: dr. sc. Tanja Kuštović, docentica
KARNEVAL: KULTURA, KAZALIŠTE, KNJIŽEVNOST Nositelj kolegija: dr. sc. Ivan Lozica, zn.
savjetnik
KNJIŽEVNOST I MEDIJI: ČASOPIS Nositelj kolegija: dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.
KRIMINALISTIČKI ŽANR U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Nositelj kolegija: dr. sc. Antonio Juričić,
viši lektor
LINGVISTIČKA GEOGRAFIJA Nositeljica kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof.
LIRIKA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA U EUROPSKOM KONTEKSTU Nositelj kolegija: dr. sc. Slaven
Jurić, doc.
MODERNIZAM I POSTMODERNIZAM Nositelj kolegija: prof. dr. Cvjetko Milanja, red. prof.
NARACIJA I MEMORIJA: HRVATSKI ROMAN 1960-IH I 1970-IH GODINA Nositeljica kolegija: dr.
sc. Tatjana Jukić, izv. prof.
OBLICI MINIMALISTIČKE KNJIŽEVNOSTI Nositelj kolegija: dr. sc. Josip Užarević, red. prof.
OBLIKOVANJE HRVATSKOG KNJIŽEVNOG KANONA Nositeljica kolegija: dr. sc. Marina Protrka
Štimec, docentica
PJESNIČKA PRIPOVIJEST: OD HUGOA DO ŠENOE Nositeljica kolegija: dr. sc. Cvijeta Pavlović, doc.
POPOLARNA HRVATSKA KNJIŽEVNOST I KULTURA Nositelj kolegija: dr. sc. Krešimir Nemec, red.
prof.
POREBENA POVIJEST STANDARDIZACIJSKIH PROCESA: HRVATSKA I BLISKOSRODNE
KULTURNOJEZIČNE ZAJEDNICE Nositeljica kolegija: dr. sc. Anita Peti-Stantić, doc.
PUČKO KAZALIŠTE Nositelj kolegija: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.
SEMANTIKA I PRAGMATIKA Nositeljica kolegija: dr. sc. Bernardina Petrović, izv. profesorica
STAROSLAVENSKI U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI Nositelj kolegija: dr. sc. Stjepan
Damjanović, red. prof.
TRANSFORMACIJE U HRVATSKOJ SINTAKSI Nositeljica kolegija: dr. sc. Marija Znika, zn. savjetnica
URBANE PRIČE Nositeljica kolegija: dr. sc. Ljiljana Marks, zn. savjetnica
ŽANROVI U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Nositelj kolegija: dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.
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V.4. Tabelarni prikaz studija

Godina

Semestar

PLAN I PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOGA SVEUČILIŠNOGA DOKTORSKOG STUDIJA KROATISTIKE

1.

I.
2.

3.

II.

4.

III.

5.

Broj
ECTSbodova

Opći 1: Tekst i komunikacija
Opći 2: Uvod u znanstveni rad

12
12

10
10

Posebni 1: Hrvatski jezik
Posebni 2: Hrvatska književnost

24
24

15
15

Mjesto
izvođenja
nastave

Matična
Uvjet za 2. semestar: odslušan 1. semestar i položen 1. svjetski jezik! institucija
Student dobiva privremenoga mentora (studijskog savjetnika)!

Matična
Uvjet za 3. semestar: odslušan 2. semestar ili skupljeno najmanje 20 institucija
od 35 bodova! Izbor stalnoga mentora, prijedlog teme doktorskog rada
i izbor kolegija za 3. semestar!
Mentorski 1
8
10
Izborni 1
8
10
Izborni 2
8
10
Prvi istraživački rad
15
Uvjet za 4. semestar: odslušan 3. semestar, prihvaćen 1. istraživački
rad ili skupljeno najmanje 55 od 80 bodova i položen 2. svjetski jezik!
Izbor izbornih kolegija za 4. semestar!
Mentorski 2
8
10
Izborni 3
8
10
Izborni 4
8
10
Drugi istraživački rad
15
Uvjet za 5. semestar: odslušan 4. semestar i prihvaćen 2. istraživački
rad ili skupljeno najmanje 75 od 125 bodova! Izbor vanjskih izbornih
kolegija!
Mentorski 3
8
10
Vanjski izborni 1
8
10
Vanjski izborni 2
8
10
Kvalifikacijski rad
25

Matična
institucija

Matična
institucija

Suradničke
institucije

Uvjet za 6. semestar: prihvaćen kvalifikacijski rad ili skupljeno svih Matična
180 bodova! Izrada sinopsisa i prijava doktorske teme!
institucija
6.
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Broj
nastavnih
sati

Predmeti

IZRADA DOKTORSKOGA RADA
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Voditelj studija
Dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.
(B121, tel. 6120 084, vbresic@ffzg.hr)
Voditeljica postdiplomske referade
Biserka Pešec
(D03, Tel. 6120 024, biserka.pesec@ffzg.hr)
23

Odsjek za kroatistiku Filozoskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

