Natječaja za upis studenata na
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Humanističke znanosti
Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Humanističke znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti iz
područja humanističkih znanost – polje interdisciplinarne humanističke znanosti na
Filozofskom fakultetu u Splitu u akad. god. 2017./2018.
Kandidati koji se upišu na studij plaćaju školarinu u iznosu 8.000, 00 kuna po semestru.
Školarina ne uključuje troškove izdavanja diplome i promocije.
Broj upisnih mjesta je ukupno 60 (najviše 10 po pojedinom modulu).
Pravo upisa imaju pristupnici:
1. koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij u području humanističkih i društvenih znanosti, s minimalno
stečenih 300 ECTS bodova ili raniji četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij koji
pripada nekom od društvenih ili humanističkih područja. (Iznimno se na studij mogu upisati
pristupnici koji su završili jedan od spomenutih sveučilišnih studija iz drugih znanstvenih
područja, a imaju dodatne stručne i/ili znanstvene reference u području humanističkih
znanosti koje ih prema prosudbi Vijeća doktorskog studija kvalificiraju za upis, a o čemu
Vijeće za svakog takvog pristupnika donosi odluku utvrđujući moguće dodatne/naknade
uvjete za upis.);
2. s minimalnim prosjekom ocjena na prethodno završenom studiju od 3,5;
3. sa znanjem jednog stranog jezika u mjeri koja omogućava praćenje znanstvene literature.
Poslijediplomski sveučilišni studij Humanističke znanosti (u daljnjem tekstu: Studij) traje u
pravilu tri godine (šest semestara). Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom
doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti (dr. sc.).
Prijavi na natječaj prilažu se sljedeći dokumenti:
1. ovjerena preslika diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili sveučilišnog dodiplomskog
studija;
2. ovjerena preslika dopunske isprave o studiju (za pristupnike koji su završili preddiplomski i
diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij izvan Sveučilišta u
Splitu) ili ovjereni prijepis ocjena;
3. motivacijsko pismo u kojem obrazlaže zašto se opredijelio za određeno polje i što ga
motivira da upiše doktorski studij humanističkih znanosti (do 2 kartice teksta);
4. preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili profesora visokih učilišta na kojemu su
pristupnici studirali, diplomirali ili radili;
5. rodni list (u izvorniku, datum izdavanja neograničen);
6. domovnica (u izvorniku, datum izdavanja neograničen), a za strane državljane putovnica
(ovjerena preslika);
7. životopis;
8. popis znanstvenih i stručnih radova ako ih pristupnik ima;
9. dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika, a za strane državljane dokaz o poznavanju
hrvatskog jezika.
Prednost pri upisu imaju pristupnici s objavljenim znanstvenim ili stručnim radovima u
znanstvenim/stručnim časopisima.

Konačan odabir pristupnika koji ostvaruju pravo upisa izvršit će se nakon obavljenog
razgovora s pristupnicima, a što je obvezni dio upisnog postupka.
Pristupnici koji su stekli odgovarajuću diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi, dužni su
prilikom prijave na Natječaj dostaviti i potvrdu o pokrenutom postupku za akademsko
priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Prijava s potpunom dokumentacijom predaje se osobno ili šalje poštom na adresu: Filozofski
fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s napomenom „Za upis na
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij“.
Natječaj je otvoren do 31. listopada 2017. godine.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Napomena: Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija ako ne prijavi
dovoljan broj kandidata za osiguravanje održivosti studija.
Program doktorskog studija i obrazac za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama
Filozofskog fakulteta u Splitu www.unist.ffst.hr, a za dodatne informacije potencijalni
pristupnici mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte: mtudor@ffst.hr.
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