
 

Rijeka, 2. prosinca 2015. godine 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje 

I Z J A V U   Z A   J A V N O S T 

povodom upisa predsjednice Republike Hrvatske na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij  
 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ od svojega se osnutka 2000. godine sustavno bavi izazovima u sustavu 

znanosti i visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj te široj međunarodnoj zajednici. Udruga je tijekom svojega djelovanja 

propitivala ulogu akademske zajednice u društvu te otvarala i poticala aktualne rasprave u širem društvenom okruženju. U tom 

smo kontekstu upozoravali i na profesionalno djelovanje brojnih državnih i sveučilišnih institucija i tijela – ministarstava, 

rektorskog zbora, senata, fakultetskih vijeća te posebno istaknutih pripadnika akademske zajednice – ministara, rektora i dekana, 

kao i svih onih čije su funkcije od šireg društvenog značenja. 

Potaknuti odlukom Vijeća doktorskog studija Politologija, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 30. 

studenog 2015. godine (Klasa: 643-03/15-03/02, Urbroj: 251-73/02-15-4) o Rang listi pristupnika koji su stekli pravo upisa na 

sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Politologija u akademskoj godini 2015/2016., dostupnoj na mrežnoj stranici 

Fakulteta, iz koje je razvidno da je jedna od pristupnica koja je ostvarila pravo upisa aktualna predsjednica Republike Hrvatske, 

gospođa Kolinda Grabar Kitarović, izražavamo zabrinutost i čuđenje odlukom gospođe Predsjednice da upiše doktorski studij.  

Tijekom doktorskog studija studenti moraju ostvariti minimalno 180 ECTS bodova što preračunato u radne sate studenta 

doktorskog studija iznosi oko 5400 sati. Vodič kroz doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu upućuje kandidate da „Doktorski 

studij podrazumijeva temeljit istraživački rad koji iziskuje mnogo vremena i truda. Stoga je prilikom donošenja odluke o upis ivanju 

doktorskog studija važno predvidjeti raspolažete li s dovoljno vremena potrebnog za ispunjavanje studijskih obveza, istraživanje i 

pisanje doktorskog rada te možete li uskladiti studijske obveze s ostalim važnim stavkama u svome životu.“  (str. 13). Također, 

istraživanja akademske profesije i profesionalne socijalizacije (mladih) istraživača (Teichler, 1996; Altbach, 2000; Brajdić Vuković, 

2013) upućuju da profesionalni put studenta doktorskog studija vrlo često iziskuje i brojna druga odricanja koja nije uvijek 

moguće precizno definirati i izračunati u okviru radnih sati i ECTS bodova. 

Iako Udruga Universitas potiče cjeloživotno obrazovanje građana Republike Hrvatske, pozivamo gospođu Predsjednicu da 

još jednom promisli o odluci upisa na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Politologija te ju prolongira za razdoblje svojega 

budućeg profesionalnog djelovanja, kada ne bude obnašala dužnost Predsjednice Republike. Smatramo da će se u razdoblju 

izostanka predsjedničkih obveza moći adekvatnije posvetiti kvalitetnom znanstvenoistraživačkom radu, koji doktorski studij 

iziskuje, dok ju u razdoblju predsjedničkog mandata pozivamo da nastavi s ustrajnim djelovanjem u cilju boljitka svih građana 

Republike Hrvatske. 

 

Za Universitas, 

Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, predsjednica 
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