
REPUBLIKA HRVATSKA 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 

                      
 

raspisuje 

 

NATJEČAJ 

 

za upis studenata na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije u 

Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 

2017./2018.  
 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KULTUROLOGIJA za upis 20 

studenata prema smjerovima/modulima: 

 Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu – 10 studenata  

 Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju – 10 studenata 
 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI za upis 10 

studenata. 
 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA za upis 12 

studenata. 
 

I. 

1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KULTUROLOGIJA izvodi se u 

suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb iz Interdisciplinarnog 

područja znanosti: društvenih i humanističkih znanosti i Umjetničkog područja u 

Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

2. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija traje tri godine 

odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i 

akademski stupanj doktora znanosti, odnosno doktora umjetnosti. 

3. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI izvodi se 

u suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb iz Interdisciplinarnog 

područja društvenih znanosti u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku. 

4. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA izvodi se 

u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti iz znanstvenih 

grana komunikologija, odnosi s javnošću i masovni mediji u Doktorskoj školi 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

5. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studiji Europski studiji i 

Komunikologija traju tri godine odnosno šest semestara i njihovim završetkom 

stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti. 
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II. 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KULTUROLOGIJA 

 

 

UVJETI UPISA: 

 

Pravo prijave za upis I. godine studija imaju pristupnici koji imaju: 
 

 završen diplomski sveučilišni studij Kulturologije ili srodan sveučilišni studij 

iz područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti odnosno završen 

diplomski sveučilišni studij iz područja umjetnosti s 300 ECTS bodova, 

 završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. 

godine u području društvenih ili humanističkih znanosti odnosno području 

umjetnosti, 

 završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području 

društvenih ili humanističkih znanosti, 

 osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru 

akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. 

 

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu: 

1. popunjeni obrazac za prijavu.  

Prijavni obrazac objavljen je na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

http://www.unios.hr/doktorska 

2. životopis s opisom stručnog i znanstvenog rada, odnosno umjetničkih radova i/ili 

dostignuća 

3. preslik rodnog lista, domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane 

državljane 

4. ovjeren preslik diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili 

dodiplomskom sveučilišnom studiju odnosno diplomu o stečenom akademskom 

zvanju magistra znanosti 

5. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u svojstvu 

znanstvenog novaka ili u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti 

ugovor o radu  

6. potvrda ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 

(ovjerena) 

7. motivacijski esej koji obvezno sadrži: 

 motivaciju pristupnika za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij  

 razloge odabira određenog programskog smjera poslijediplomskog 

interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

 opis područja svog znanstvenog, odnosno umjetničkog interesa 

 opis mogućeg istraživanja u okviru interdisciplinarnog područja 

društveno-humanističkih znanosti, odnosno umjetnička djelatnost kojom 

se pristupnik želi baviti na poslijediplomskom interdisciplinarnom 

sveučilišnom studiju odnosno prema programskom smjeru/modulu 

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologije 

 

 

http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
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Prijave za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij podnose se na 

adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Doktorska škola – Prijava za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Kulturologije 

Trg Sv. Trojstva 3 

31000 OSIJEK 

 

Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2018. godine.  

 
Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama te 

motivacijski esej koji nije priložen uz prijavu u skladu s navedenim uputama neće se 

razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave. 

 

Troškovi poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Ukupna školarina poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija 

iznosi 70.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, IBAN: HR4325000091102012988, a obročno će plaćanje biti moguće u skladu s 

posebnom Odlukom. 

 

ODABIR kandidata: 

Prva razina odabira kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije i 

motivacijskog eseja i utvrđuju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor pred 

Povjerenstvom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Druga razina odabira kandidata je razgovor kandidata pred Povjerenstvom Vijeća 

Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Konačni odabir kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Kulturologije temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenom prema I. i II. razini odabira 

kandidata.  

 

Način bodovanja kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

utvrdilo je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i objavljen 

je na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska 

 

Rezultati upisa objavit će se na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska najkasnije do 12. ožujka 

2018. godine.  

 

Vodič za studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija s 

programskim smjerovima/modulima objavljen je na Internet stranici Doktorske škole 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska . 

 

Sve obavijesti o poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologija i 

Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostupne su na Internet 

stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska ili Uredu za studente Doktorske škole na e-mail: 

doktorska.skola@unios.hr ili na telefon: 031/224-143. 

http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
mailto:doktorska.skola@unios.hr
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II. 

 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 

 

UVJETI UPISA: 

 

Pravo prijave za upis I. godine studija imaju pristupnici koji imaju:  

 završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili 

humanističkih znanosti s 300 ECTS bodova, 

 završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. 

godine u području društvenih ili humanističkih znanosti, 

 završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja 

društvenih ili humanističkih znanosti, 

 osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru 

akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. 

 

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu: 

 

1. popunjeni obrazac za prijavu  

Prijavni obrazac objavljen na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska 

2. životopis s opisom stručnog i znanstvenog rada 

3. preslik rodnog lista, domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane 

državljane 

4. ovjeren preslik diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili 

dodiplomskom sveučilišnom studiju odnosno diplomu o stečenom akademskom 

zvanju magistra znanosti 

5. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u svojstvu 

znanstvenog novaka ili u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti 

ugovor o radu  

6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 

(ovjerena) 

7. motivacijski esej koji obvezno sadrži: 

 motivaciju pristupnika za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij  

 opis područja svog znanstvenog interesa 

 opis mogućeg istraživanja u okviru interdisciplinarnog područja 

društveno-humanističkih znanosti kojim se pristupnik želi baviti na 

poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju  

 

 

Prijave za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij podnose se na 

adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Doktorska škola – Prijava za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Europski studiji 

Trg Sv. Trojstva 3 

31000 OSIJEK 

 

http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
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Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2018. godine. 

 

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama te 

motivacijski esej koji nije priložen uz prijavu u skladu s navedenim uputama neće se 

razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave. 

 

 

Troškovi poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Ukupna školarina poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji 

iznosi 70.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, IBAN: HR4325000091102012988, a obročno će plaćanje biti moguće u skladu s 

posebnom Odlukom. 

 

 

ODABIR kandidata: 

Prva razina odabira kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije i 

motivacijskog eseja i utvrđuju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor pred 

Povjerenstvom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Druga razina odabira kandidata je razgovor kandidata pred Povjerenstvom Vijeća 

Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Konačni odabir kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Europski studiji temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenom prema I. i II. razini odabira 

kandidata.  

 

Način bodovanja kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

utvrdilo je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i objavljen 

je na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska 

 

 

Rezultati upisa objavit će se na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku  http://www.unios.hr/doktorska najkasnije do 12. ožujka 

2018. godine.   

 

 

Vodič za studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji 

objavljen je na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku http://www.unios.hr/doktorska . 

 

 

Sve obavijesti o poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Europski studiji 

i Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostupne su na Internet 

stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska ili Uredu za studente Doktorske škole na e-mail:  

doktorska.skola@unios.hr ili na telefon: 031/224-143. 

 

 

 

http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
mailto:%20doktorska.skola@unios.hr
mailto:%20doktorska.skola@unios.hr
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III. 
 

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA 
 

UVJETI UPISA: 
 

Pravo prijave za upis I. godinu studija imaju pristupnici koji imaju:  
 

 završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili 

humanističkih znanosti s 300 ECTS bodova, 

 završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. 

godine u području društvenih ili humanističkih znanosti,  

 završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području 

društvenih ili humanističkih znanosti, 

 završen diplomski studij iz drugih znanstvenih područja uz polaganje 

razlikovnih ispita u skladu s odlukom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

 osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru 

akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. 

 

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu: 

1. popunjeni obrazac za prijavu.  

Prijavni obrazac objavljen na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

  http://www.unios.hr/doktorska 

2. životopis s opisom stručnog i znanstvenog rada 

3. preslik rodnog lista, domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane 

državljane 

4. ovjeren preslik diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili 

dodiplomskom sveučilišnom studiju odnosno diplomu o stečenom akademskom 

zvanju magistra znanosti 

5. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u svojstvu 

znanstvenog novaka ili u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti 

ugovor o radu  

6. potvrda ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 

(ovjerena) 

7. motivacijski esej koji obvezno sadrži: 

 motivaciju pristupnika za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij  

 razloge odabira poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

 opis područja svog znanstvenog interesa 

 opis mogućeg istraživanja u okviru interdisciplinarnog područja 

društveno-humanističkih znanosti kojim se pristupnik želi baviti na 

poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju  

 

Prijave za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij podnose se na 

adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Doktorska škola - Prijava za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Komunikologije 

Trg Sv. Trojstva 3 

31000 OSIJEK 

http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
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Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2018. godine. 

 

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama te 

motivacijski esej koji nije priložen uz prijavu u skladu s navedenim uputama neće se 

razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave. 

 

Troškovi poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Ukupna školarina poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija 

iznosi 80.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, IBAN: HR4325000091102012988, a obročno će plaćanje biti moguće u skladu s 

posebnom Odlukom. 

 

ODABIR kandidata: 

Prva razina odabira kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije i 

motivacijskog eseja i utvrđuju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor pred 

Povjerenstvom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Druga razina odabira kandidata je razgovor kandidata pred Povjerenstvom Vijeća 

Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Konačni odabir kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Komunikologija temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenom prema I. i II. razini 

odabira kandidata.  

Viši opći uspjeh na diplomskom (dodiplomskom) studiju (najmanje 3,5), prethodno stručno 

iskustvo i rezultati, preporuke sveučilišnih profesora i objavljeni radovi u stručnim i/ili 

znanstvenim publikacijama pristupnicima će omogućiti razmjernu prednost pri upisu. U tom 

smislu, pristupnici će se bodovati i biti rangirati na listi u skladu s odlukom Vijeća Doktorske 

škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 

Način bodovanja kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

utvrdilo je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i objavljen 

je na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska 

 

Rezultati upisa objavit će se na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska najkasnije do 12. ožujka 

2018. godine. 

 

Vodič za studente poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija 

objavljen je na Internet stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku http://www.unios.hr/doktorska . 

 

Sve obavijesti o poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Komunikologija 

i Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostupne su na Internet 

stranici Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

http://www.unios.hr/doktorska ili Uredu za studente Doktorske škole na e-mail:  

doktorska.skola@unios.hr ili na telefon: 031/224-143. 

 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak 

način muški i ženski rod. 

http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
http://www.unios.hr/doktorska/category/obavijesti/
mailto:%20doktorska.skola@unios.hr
mailto:%20doktorska.skola@unios.hr

