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Temeljem Pravilnika o uvjetima studiranja na doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te članka 24. 
Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Fakultetsko vijeće na svojoj 167. red. sjednici 
održanoj dana 25. veljače 2013. donijelo je 
 

PRAVILNIK O RADU VIJEĆA DOKTORSKIH STUDIJA 
 
 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom uređuje se način rada Vijeća doktorskih studija Kemijsko inženjerstvo i Inženjerska 
kemija, posebice pitanja vezana uz sjednice Vijeća.  

 
Članak 2. 

 
Odredbe Pravilnika obvezne su za sve članove Vijeća i druge osobe koje sudjeluju u radu Vijeća ili su 
nazočne sjednicama Vijeća. 
 
II SASTAV I DJELATNOST VIJEĆA 
 

Članak 3. 
 
Vijeće doktorskih studija ima 7 članova: to su četiri (4) nastavnika, jedan (1) znanstveni novak, prodekan 
za znanost i međunarodnu suradnju, te voditelj studija koji je ujedno i predsjednik Vijeća. Vijeće 
doktorskih studija i voditelja studija bira Fakultetsko vijeće na vrijeme od četiri (4) godine, maksimalno 
dva (2) mandata. Vijeće radi kontinuirano, a odlučuje na sjednicama Vijeća.  
 

Članak 4. 
 
Vijeće obavlja sljedeće djelatnosti: 
 
1. raspravlja i odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene djelatnosti u sklopu studija  
2. predlaže nastavne planove i programe, 
3. predlaže raspise natječaja i uvjete za upis na studije za svaku akademsku godinu, visinu školarine, 
visinu troškova u slučaju upisa razlikovnih kolegija te prava na produžetak studiranja,  
4. daje prijedlog povjere nastave za svaku akademsku godinu, 
5. na temelju zamolbe doktoranda utvrđuje rok za završetak studija za doktorande koji studij nisu završili 
u roku propisanom Zakonom, Pravilnikom o sveučilišnim doktorskim studijima ili odlukama Sveučilišta, 
6. na temelju obrazložene zamolbe doktoranda koji studiraju u punom radnom vremenu može produžiti 
trajanje studija do pet (5) godina, odnosno doktoranda koji studiraju s dijelom radnog vremena može 
produžiti do sedam (7) godina. 
7. predlaže imenovanje mentora i članove povjerenstva u postupku stjecanja doktorata, 
8. predlaže broj doktoranada koje jedan mentor može istovremeno voditi, 



9. prilikom upisa na studij može studentu dodijeliti studijskog savjetnika na prijedlog voditelja studija.  
10. utvrđuje razlikovne kolegije za stjecanje temeljnih znanja potrebnih za  pohađanje i završetak studija, 
11. daje suglasnost za upisivanje dijelova nastave ili obavljanje dijela  istraživanja na nekoj od sastavnica 
Sveučilišta, 
12. na temelju  izvješća mentora odnosno studijskog savjetnika provodi godišnju evaluaciju rada 
doktoranda te ukoliko nije zadovoljavajuća može odlučiti o gubitku prava na nastavak studija, 
13. jednom godišnje razmatra izvještaje koje doktorandi podnose o svom radu (uz moguću prezentaciju 
istraživanja),  
14. razmatra prijavu teme doktorata (DR.SC.-01), ocjenu teme (DR.SC.-02) i izvještaj o ocjenjivanju 
doktorskog rada (DR.SC.-10), 
15. svake godine obavlja samoocjenjivanje na temelju godišnjih izvještaja mentora i doktoranda i o tome 
dostavlja izvješće Fakultetskom vijeću i Sveučilištu.  
 
III PRAVA I DUŽNOSTI VODITELJA STUDIJA  

 
Članak 5. 
 

Voditelj studija ima sljedeća prava i dužnosti: 
 
1. organizira i u suradnji sa službenikom stručne službe Fakulteta priprema i saziva sjednice Vijeća, te 
predsjedava sjednicama Vijeća, 
2. daje inicijativu za raspravljanje određenih pitanja iz djelokruga rada Vijeća, 
3. tijekom upisnog postupka provodi individualne razgovore s pristupnicima,  
4. odlučuje po zamolbama doktoranada kojima se traži ostvarenje pojedinih studentskih prava u suradnji 
s tajnikom Fakulteta, prodekanom za znanost i međunarodnu suradnju ili Vijeća doktorskih studija,  
5. potpisuje sve odluke i prijedloge koje donosi Vijeće, 
6. brine o primjeni odredbi Zakona i ovog Pravilnika, 
7. u ime Vijeća studija Fakultetskom vijeću podnosi godišnji izvještaj o radu. 
U slučaju kraće spriječenosti voditelja studija, zamjenjuje ga jedan od članova kojeg imenuje prodekan za 
znanost i međunarodnu suradnju. 
U slučaju duže spriječenosti voditelja studija, zamjenika imenuje Fakultetsko vijeće. 
Imenovani zamjenik ima sva prava i dužnosti utvrđena stavkom 1. ovog člana.  
 

Članak 6. 
 
Za određene poslove iz djelokruga rada Vijeća, voditelj studija može formirati povjerenstva. 
Sastav i djelokrug rada povjerenstva određuje voditelj studija uz suglasnost članova Vijeća. 
 
IV SJEDNICE  VIJEĆA 

Članak 7. 
 
Sjednice  Vijeća saziva voditelj studija.  
Sjednice Vijeća zakazuju se elektronskim putem najmanje dva dana prije održavanja.  
Redovite sjednice Vijeća u pravilu se održavaju  jednom mjesečno prije sjednice Fakultetskog vijeća. 
 

Članak 8. 
 
Uz poziv za sjednicu Vijeća svakom članu Vijeća elektronski se dostavljaju materijali o kojima će se 
raspravljati na sjednici. 
 
 
 




