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Poštovane kolegice i kolege studenti,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utemeljeno je 1975. godine, a baštini tri stoljeća dugu povijest
visokog obrazovanja u Osijeku. Sveučilište s ponosom
već 24 godine nosi ime Josipa Jurja Strossmayera, velikog Osječanina, biskupa, prosvjetitelja, političara, velikog dobrotvora, humanista, vizionara i zasigurno jedne
od najutjecajnijih osoba na prijelazu 19. u 20 stoljeće.
S obzirom da se hrvatsko visoko obrazovanje temelji na europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji,
nastojanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku usmjerena su na uključivanje u moderne europske
sustave visokog obrazovanja uz očuvanje svoje posebnosti i identiteta. Odlukom Senata Sveučilišta od 11.
travnja 2011. uspostavljena je prva doktorska škola na
osječkom Sveučilištu po uzoru na poznate europske
doktorske škole. Polazište za uspostavljanjem Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti temelji se
na interdisciplinarnom pristupu koji omogućuje proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u
okviru društvenih i humanističkih znanosti te području
umjetnosti, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, informacijskih i komunikacijskih
znanosti (posebice komunikologije, masovnih medija i
odnosa s javnošću).
Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti od
strateškog je značenja za osječko Sveučilište, i to kao
središte interdisciplinarnog istraživanja u društvenim i
humanističkim znanostima i stvaranja istraživačke baze
i razvoja karijere istraživača kroz doktorske studije. Poslijediplomski doktorski studij je treći ciklus obrazovanja
u skladu s Bolonjskim procesom i najviši stupanj obrazovanja u trajanju od tri godine. Uključuje stjecanje
specifičnih znanja na najvišoj razini, izvorno znanstveno
istraživanje i ostvarenje relevantnih znanstvenih rezultata.
Pokretanje poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija potaknuto je društvenim
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i akademskim zahtjevima što ih donosi intenzivni razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija i novih
oblika komuniciranja koji prožimaju gotovo sve društvene procese. U tome kontekstu, nove tehnologije nameću
komunikacijske standarde bez kojih više nije moguće
zamisliti gotovo niti jednu društvenu djelatnost. Poznavanje suvremenih oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa te komunikacijskih tehnologija iznimno je
bitno za funkcioniranje pojedinaca i društvenih skupina
u gospodarstvu, politici, kulturi i gotovo svim drugim
područjima i oblicima društvenog djelovanja. U suvremenom društvenom kontekstu to je više od zahtjeva
opće kulture i obrazovanosti, štoviše prijeko je potreban
preduvjet za obavljanje brojnih poslova, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave. Jednako tako, bez
razumijevanja komunikacijskih procesa, njihovih sadržaja i oblika nije moguće u potpunosti razumjeti mnoge
procese u suvremenom društvu.
Stoga se proučavanje javnog (političkog, tržišnog, masmedijskog) komuniciranja etabliralo kao zaseban segment znanstvenog istraživanja u interdisciplinarnom (i
multidisciplinarnom) kompleksu društvenih znanosti, ali i
kao posebno područje profesionalnog obrazovanja u različitim specijalizacijama unutar tog sve više diversificiranog područja. Zbog toga se i u našoj sredini iskazuje
sve veća potreba za obrazovanjem u ovome području
na sveučilišnoj razini kojim bi se odgovorilo na nove
i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i
funkcioniranja u suvremenim društvima.
Komunikologija je znanstvena disciplina u području
društvenih znanosti koja se bavi proučavanjem društvenog komuniciranja, odnosno svim vrstama i oblicima
poruka i informacija koje ljudi međusobno razmjenjuju,
zakonitostima komuniciranja i komunikacijskih procesa
te razvijanju i primjeni komunikacijskih vještina u različitim područjima života i društvenog djelovanja.
S obzirom na eminentno društveni kontekst javnog komuniciranja, studij Komunikologija pretpostavlja interdisciplinarni pristup i odgovarajuću zastupljenost temeljnih
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disciplina društvenih znanosti kao što su politologija,
sociologija, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika,
povijest, filozofija i dr. te tijesnu povezanost s kulturološkim studijama. Uz društvene discipline, studij javnog
komuniciranja nužno pretpostavlja i proučavanje odgovarajućih specijalističkih znanja, vještina i profesija koje
se na njima zasnivaju, prije svega onih u područjima
političkog komuniciranja, odnosa s javnošću, tržišnog
komuniciranja i masovnih medija.
Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku od 1. listopada 2012. godine ustrojen je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih
znanosti koji se izvodi u suradnji sa Sveučilištem u
Dubrovniku, u nastavnoj bazi na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu u Zagrebu.
Pred Vama je Vodič kroz Doktorsku školu i poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija koji Vas uvode u III. ciklus obrazovanja i označavaju novu paradigmu interdisciplinarnog znanstvenog
istraživanja u području informacijskih i komunikacijskih
znanosti.
VODITELJ POSLIJEDIPLOMSKOG
INTERIDSCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA
KOMUNIKOLOGIJE
Izv. prof. dr. sc. Pero Maldini
PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKE ŠKOLE
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković
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1. DOKTORSKA ŠKOLA
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH
ZNANOSTI
Doktorska škola društveno-humanističkih znanosti ustrojena je 11. travnja 2011. godine s dva poslijediplomska
interdisciplinarna sveučilišna studija Kulturologija i Europski studiji i jednim poslijediplomskim interdisciplinarnim specijalističkim studijem Europski studiji: Regionalna
suradnja i integriranje u EU.
Odlukom Senata od 1. listopada 2012. godine ustrojen
je treći poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija.
Red
broj.

DOKTORSKA ŠKOLA
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij:

I.

KULTUROLOGIJA-smjerovi:

I.1

Umjetnost i književnost u kulturi

I.2.

Informacija i komunikacija u kulturi

I.2.1
I.2.2..

Modul: Informacijske znanosti-knjižničarstvo
Modul: Medijska kultura-istraživanje medija

I.3.

Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju

II.

EUROPSKI STUDIJI

III.

KOMUNIKOLOGIJA
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij:

1.

Europski studiji: Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju
Ukupno: 4 poslijediplomska studija
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Ustrojem Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti na osječkom Sveučilištu omogućuje se:
• p
 ovećanje istraživačkih i nastavnih kapaciteta (uključivanje svih znanstvenika i nastavnika u Doktorsku
školu iz područja društvenih i humanističkih znanosti i dijelom umjetničkog područja),
• veća ekonomičnost izvedbe poslijediplomskog sveučilišnog studija,
• kvalitetnija logistička potpora za izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog studija.
• Isto tako uspostavljenjem Doktorske škole na Sveučilište se potiče:
• interdisciplinarnost
• o
 kupljanje najboljeg znanstvenog potencijala u okviru društvenih i humanističkih znanosti i umjetničkog
područja (140 sveučilišnih nastavnika u znanstvenonastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju),
• razvoj stimulativnog istraživačkog okružja,
• p
oboljšanje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog
studija,
• i
nternacionalizacija poslijediplomskog sveučilišnog
studija,
• u
stroj novih poslijediplomskih interdisciplinarnih
sveučilišnih studija u okviru Doktorske škole.
Doktorska škola, na temelju poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih studija Kulturologije, Europskih
studija i Komunikologije, omogućuje i proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u okviru
društvenih i humanističkih znanosti te području umjetnosti, i to: književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, informacijskih i komunikacijskih
znanosti (komunikologije, masovnih medija i odnosa s
javnošću).
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Svrha osnivanja Doktorske škole je uspostavljanje jakog
sveučilišnog središta u okviru Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti koja se ustrojava po uzoru na
poznate europske doktorske škole i uključivanje osječkog Sveučilišta u Osijeku u europski prostor znanosti,
i istovremeno očuvanje svoje posebnosti i identiteta u
užem regionalnom i širem europskom kontekstu.
1.2. Tijela Doktorske škole
Doktorskom školom upravlja Vijeće Doktorske škole.
Vijeće je stručno tijelo Senata koje čine predstavnici
nastavnika, predstavnici studenata te po funkciji voditelji poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih
studija i prorektor za znanost, tehnologije, projekte i
međunarodnu suradnju. Vijeće Doktorske škole čine:
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente, voditelj poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji,
predsjednik,
2. Izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, izvanredni profesor
na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, voditelj poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija Komunikologija, zamjenik predsjednika,
3. P
 rof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost,
tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju,
4. P
rof. dr. sc. Maja Lamza Maronić, redovita profesorica u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u
Osijeku, voditeljica poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija sa smjerovima: Umjetnost i književnost u kulturi, Informacija
i komunikacija u kulturi i Menadžment u kulturi,
umjetnosti i obrazovanju,
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5. P
rof. dr. sc. Zlatko Kramarić, redoviti profesor u
trajnom zvanju Odjela za kulturologiju i predstavnik nastavnika poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija Kulturologija smjera Umjetnost i
književnost u kulturi,
6. P
rof. dr. sc. Ivan Ferenčak, redoviti profesor u
trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku
predstavnik nastavnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija smjera
Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju,
7. Izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrinčević, izvanredna
profesorica i pročelnica Odjela za kulturologiju i
predstavnik nastavnika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija smjera
Informacija i komunikacija u kulturi,
8. P
rof. dr. sc. Mira Lulić, izvanredna profesorica
Pravnog fakulteta Osijek i predstavnik nastavnika
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog
studija Europski studiji,
9. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, docentica Pravnog
fakulteta Osijek, predstavnik nastavnika poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija
Europski studiji: regionalna suradnja i integriranje u
Europsku uniju,
10. M
 arija Mihaljević, studentica poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija,
smjer Menadžment kulturi, umjetnosti i obrazovanju,
asistentica Odjela za kulturologiju,
11. V
latka Mišljenović Dasović, studentica poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji,
12. S anja Ivanović, studentica poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Europski studiji: regionalna suradnja i integriranje u EU.
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2. POSLIJEDIPLOMSKI
INTERDISCIPLINARNI SVEUČILIŠNI
STUDIJ KOMUNIKOLOGIJA
2.1. Naziv studija:
Poslijediplomski interdisciplinarni
KOMUNIKOLOGIJA

sveučilišni

studij

2.2. Nositelj/izvođač studija:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti
Suradna ustanova: Sveučilište u Dubrovniku
Nastavna baza: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
2.3. Znanstveno područje
Društvene znanosti
2.4. Znanstveno polje
Informacijske i komunikacijske znanosti
2.5. Znanstvena grana
(5.04.04) Odnosi s javnošću,
(5.04.05) Komunikologija,
(5.04.08) Masovni mediji.
2.6. Trajanje studija (u semestrima)
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij traje
šest semestara odnosno tri godine.
2.7. Ukupan broj ECTS bodova
Ukupan broj ECTS bodova u studijskom programu je
180 ECTS bodova.
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2.8. Akademski naziv koji se stječe
završetkom studija
Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora
znanosti iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, te odgovarajuće
grane. Pritom student stječe kompetencije za samostalno
znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani.
2.9. Kompetencije koje student stječe
završetkom poslijediplomskog
sveučilišnog studija
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij “Komunikologija” najviši je stupanj znanstvenog usavršavanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Završetkom studija stječe se akademski stupanj
doktora znanosti iz područja društvenih znanosti i polja
informacijskih i komunikacijskih znanosti, te odgovarajuće grane. Pritom student stječe kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom
znanstvenom području, polju i grani.
Stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti ostvaruje se temeljni uvjet za visokostručni znanstveni i istraživački rad u širem području javnog komuniciranja, odnosno u užem području poslijediplomske specijalizacije.
Tako će se po završetku studija studenti moći zapošljavati u znanstveno-nastavnim, znanstvenim i obrazovnim
institucijama (sveučilišta, fakulteti, instituti, visoke škole),
u medijima (televizija, radio, tisak, internetski nakladnici), u sektorima koji se profesionalno bave javnim
komuniciranjem (odnosi s javnošću, politička komunikacija, marketing), u različitim javnim institucijama (državna tijela, ministarstva, zavodi, upravne organizacije,
agencije, područna i lokalna samouprava), u privatnim
poduzećima poslovnog sektora (privatne kompanije, međunarodne tvrtke, različite agencije), u ustanovama u
djelatnosti kulture (muzeji, knjižnice, kazališta, festivali),
te u javnom i političkom djelovanju (političke stranke,
građanske udruge i organizacije).
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S obzirom na interdisciplinarnost studijskog programa,
poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija omogućuje stjecanje dodatnih znanja i iz
drugih srodnih znanstvenih disciplina, što će omogućiti
znanstvenike s novim kompetencijama i istraživačkim
karijerama koji će poticati interdisciplinarna znanstvena
istraživanja i inovativnost u novim znanstvenim programima i istraživačkim projektima u širokom polju javnog
komuniciranja. Nastavak postdoktorskog usavršavanja
moguć je na partnerskim sveučilištima i suradnim ustanovama u inozemstvu, ali i na mnogim drugim visokoškolskim institucijama koje organiziraju različite programe postdoktorskog usavršavanja.
2.10. Isprave o poslijediplomskom
interdisciplinarnom sveučilišnom
studiju
Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1. listopada 2012. godine o ustroju sveučilišnog
interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija
Komunikologija u Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete
u znanosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br.
45/09.) i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju
visokog učilišta (“Narodne novine” br. 24/2010.)
Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o
upisu doktorskog studija u Upisnik studijskih programa
od 12. listopada 2012. godine. kojim su u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog
učilišta (“Narodne novine” br. 24/2010.) stečeni uvjeti za
izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog studija.
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2.11. Tijela poslijediplomskog sveučilišnog
studija
• V
 oditelj poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija Komunikologija:
Izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, izvanredni profesor na
Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku
• P
 ovjerenstva u postupku prijave, ocjene
i obrane doktorske disertacije
Tijela poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog
studija obavljaju poslove iz djelokruga poslijediplomskog
sveučilišnog studija u skladu sa Statutom i općim aktima
Sveučilišta i za svoj rad su odgovorna Vijeću Doktorske
škole društveno-humanističkih znanosti.
Tijela poslijediplomskog sveučilišnog studija posebno će
provoditi istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika: o izvedbi nastave i istraživanja te literaturi, uvođenje novih pristupa i oblika izvođenja nastave, kompetencijama, komunikaciji s nastavnicima, informiranosti
studenta o studijskom programu, utjecaju studenta na
sadržaj studijskih programa, izvođenja nastava te radno
opterećenje studenta ECTS bodovima. Isto tako omogućiti će suradnju s partnerskim sveučilištima i gostima
predavačima kao i mogućnost studijskog boravaka studenta poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog
studija na pojedinim sveučilištima i institutima u zemlji i
inozemstvu radi osiguranja kvalitete istraživačkog dijela
provedbe studijskog programa.
Uz naznačeno, u suradnji sa suradnom ustanovom Sveučilištem u Dubrovniku temeljem potpisanog Sporazuma
o suradnji, osigurat će se sudjelovanje nastavnika u tijelima poslijediplomskog sveučilišnog studija radi zajedničkog osiguravanja kvalitete izvedbe nastave i istraživanja u realizaciji studijskog programa poslijediplomskog
interdisciplinarnog sveučilišnog studija.
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2.12. Kontakti
Tajništvo Doktorske škole Društveno-humanističkih
znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/doktorska-skola
Ured za studente poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija Komunikologija
Josip Magdika, stručni referent
Trg sv. Trojstva 3
HR-31000 Osijek
Tel: 031/224-143
e-mail: jmagdika@unios.hr
Izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, voditelj poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za komunikologiju
Branitelja Dubrovnika 41
HR-20000 Dubrovnik
e-mail: pero.maldini@unidu.hr
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3. UVJETI UPISA NA
POSLIJEDIPLOMSKI
INTERDSICIPLINARNI SVEUČILIŠNI
STUDIJ
Uvjeti i kriteriji odabira kandidata za upis u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija utvrđeni su studijskim
programom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija i odlukama Vijeća Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti i objavljeni na
internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku. To su:
• završen sveučilišni diplomski studij iz područja
društvenih znanosti ili humanističkih znanosti s 300
ECTS bodova,
• završen dodiplomski 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 društveno-humanističkih znanosti,
• o
sobe koje su završile studij u inozemstvu moraju
proći proceduru akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije.
Uz navedene uvjete, kriterij za odabir polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija
utvrđuje Povjerenstvo poslijediplomskog studija uz suglasnost Vijeća Doktorske škole i to na temelju utvrđenog istraživačkog i nastavničkog kapaciteta poslijediplomskog sveučilišnog studija prema načelu izvrsnosti te
sklonosti polaznika prema znanstvenom radu.
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Uz prijavu na poslijediplomski sveučilišni studij polaznici su obvezni odabrati studijskog savjetnika prema
listi potencijalnih studijskih savjetnika poslijediplomskog
interdisciplinarnog sveučilišnog studija koju je utvrdilo
Vijeće Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti.
Polaznik u svom motivacijskom eseju obvezno navodi razloge odabira programskog smjera i okvirnog istraživanja.
Motivacijski esej obvezno sadrži:
• m
 otivaciju pristupnika za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij,
• razloge odabira poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija,
• opis područja svog znanstvenog interesa,
• o
pis mogućeg istraživanja u okviru interdisciplinarnog područja društveno-humanističkih znanosti kojim se pristupnik želi baviti na poslijediplomskom
interdisciplinarnom sveučilišnom studiju.
Motivacijski esej upućuje se Povjerenstvu poslijediplomskog
sveučilišnog
studija
koje
(prema raspoloživim broju mentora i okviru znanstvenih istraživanja) odlučuje o upisu kandidata na
poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij.
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Kriterij odabira kandidata za upis na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij temelji se na dvije
razine:
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 društvenohumanističkih znanosti.
Druga
razina
odabira
kandidata
je
razgovor kandidata pred Povjerenstvom Vijeća Doktorske
škole
društveno-humanističkih
znanosti.
Konačni odabir kandidata za upis na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologije 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
omogućit će razmjernu prednost pri upisu. U tom smislu, pristupnici će se bodovati i biti rangirati na listi u
skladu s odlukom Vijeća Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti.
Način bodovanja kandidata za upis na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij utvrdilo je Vijeće
Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti i
objavljen je na internetskoj stranci Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/
doktorska-skola
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Bodovana vrijednost I. i II. razine odabira kandidata
za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni
studij Komunikologija
I. razina odabira
kandidata

Maksimalan
broj bodova

II. razina odabira
kandidata

Motivacijski esej

40

Usmeni razgovor
(intervju)

Maksimalan Ukupan broj
broj bodova
bodova
60

100

Bodovana vrijednost
sadržaja Motivacijskog eseja
MOTIVACIJSKI ESEJ

Maksimalan
broj bodova

1.

Motivacija pristupnika za poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij

10

2.

Razlozi odabira poslijediplomskog
interdisciplinarnog sveučilišnog studija

10

3.

Opis područja svoga znanstvenog interesa

10

4.

Opis mogućeg istraživanja u okviru
interdisciplinarnog područja društvenohumanističkih znanosti kojim se pristupnik
želi baviti na poslijediplomskom
interdisciplinarnom sveučilišnom studiju

10

SVEUKUPNO MOTIVACIJSKI ESEJ

40

Ukupno
ostvarenih
bodova

Pristupnici trebaju ostvariti najmanje 50% bodova odnosno 20 bodova kako bi ostvarili ulazak u II. razinu
provedbe odabira kandidata i to razgovor (intervju)
pred Povjerenstvom Vijeća Doktorske škole društvenohumanističkih znanosti.
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Bodovanje usmenog razgovora (intervju)
USMENI RAZGOVOR
(INTERVJU)

Maksimalan
broj bodova

1.

Motivacija pristupnika za poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studijprezentacija motivacijskog eseja

20

2.

Opća informiranost u području informacijskih i
komunikacijskih znanosti-komunikologije

20

3.

Stručna i znanstvena postignuća tijekom
studija i sklonost ka interdisciplinarnom
znanstvenom istraživanju u području
društvenih i humanističkih znanosti

20

SVEUKUPNO USMENI RAZGOVOR (INTERVJU)

60

Ukupno
ostvarenih
bodova

Pristupnici trebaju ostvariti najmanje 50% bodova odnosno 30 bodova.
U I. i II. razni odabira kandidata pristupnici trebaju
ostvariti najmanje 50 bodova.
Na temelju ukupnog broja bodova svih pristupnika, Povjerenstvo Vijeća Doktorske škole sastavlja listu reda
prvenstva (rang listu) pristupnika.
Prvi na listi je pristupnik s najvećim ukupnim brojem
bodova, a dalje slijedom ostali pristupnici prema redoslijedu bodova.
Povjerenstvo Vijeća Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti podvlači crtu ispod imena i prezimena
posljednjeg kandidata na rang listi koji je ispunio kriterije, a predsjednik Vijeća Doktorske škole svojim potpisom potvrđuje listu za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija.
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Rezultati upisa objavit će se na internetskoj stranici
Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku najkasnije do
22. prosinca 2014. godine.
Troškovi poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija
Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija iznosi 60.000,00 kuna (odnosno 10.000,00
kn po semestru). Školarina se uplaćuje prije upisa na
račun broj: IBAN: HR4325000091102012988 Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Doktorska škola
društveno-humanističkih znanosti. Plaćanje školarine moguće je izvršiti u cijelosti ili u šest jednakih dijelova pred
početak svakog pojedinog semestra.
Upisne kvote
Upisna kvota utvrđena je Odlukom Vijeća Doktorske
škole društveno-humanističkih znanosti od 20. studenoga
2014. godine. U I. godinu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija upisuje
se 12 studenata zbog interdisciplinarnog pristupa i provedbe Bolonjskog procesa i zbog zahtjevnosti studijskog
programa i individualnog (mentorskog rada) u izvođenju
izravne nastave (40%) i istraživačkog dijela studijskog
programa (60%).
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4. STRUKTURA
STUDIJSKOG PROGRAMA
Program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija koncipiran je tako da osim znanstvenih
disciplina u okviru informacijskih i komunikacijskih znanosti obuhvaća i druge discipline (poglavito one u području temeljnih društvenih znanosti), što omogućuje
interdisciplinarnost (i multidisciplinarnost). Samim tim,
okvir za znanstvena istraživanja znatno je proširen i
omogućuje obrazovanje i znanstveno-istraživački rad u
mnogim područjima i aspektima javnog komuniciranja.
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija sastoji se od tri osnovna programska dijela.
Prvi dio odnosi se na nastavne aktivnosti i obuhvaća
izravnu nastavu i polaganje ispita iz obveznih i izbornih
kolegija predviđenih studijskim programom i Izvedbenim planom nastave. Tijekom prve i druge studijske
godine, u svakom semestru studenti upisuju obvezne
kolegije zajedničkog programskog modula i obvezne
kolegije studija, te izborne kolegije studija, uključujući i po jedan od više ponuđenih kolegija iz programa
drugih poslijediplomskih sveučilišnih studija Doktorske
škole društveno-humanističkih znanosti. Izborni kolegiji
koncipirani su tako da studentima omoguće različite
kombinacije odabira u područjima javnog i političkog
komuniciranja, tržišnog i korporativnog komuniciranja te
masovnog i medijskog komuniciranja, ovisno o osobnim
preferencijama i znanstvenim interesima studenata.
Drugi dio obuhvaća različite izvannastavne (obvezne i
izborne) aktivnosti, kao što su izrada nacrta doktorske
disertacije, istraživački projekt (izlaganje izvornih rezultata istraživanja koje je student koncipirao i proveo
samostalno, povezanih s temom doktorske disertacije ili
nastavnom temom pojedinog kolegija u okviru studijskog
programa), izrada i objava znanstvenog rada, izlaganje na međunarodnom/ domaćem znanstvenom skupu,
javno predavanje iz područja teme doktorske disertacije, sudjelovanje u nastavi sveučilišnog preddiplomskog
i/ili diplomskog studija, sudjelovanje u istraživačkim
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projektima (odobrenima od MZOS, odnosno HRZZ ili
međunarodnim), sudjelovanje na stručnim seminarima,
tribinama, okruglim stolovima, te na ljetnoj školi relevantne znanstvene institucije, studijski boravci na drugim domaćim ili inozemnim sveučilištima, (ko)autorstvo
knjige, udžbenika, stručnog elaborata i druge aktivnosti
predviđene studijskim programom ili relevantne za studij
prema ocjeni Vijeća Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti. To je središnji dio poslijediplomskog
sveučilišnog studija čije je težište na samostalnom znanstvenom i znanstveno-istraživačkom radu studenata, a
koji je istodobno povezan s izradom njihove doktorske
disertacije.
Treći dio odnosi se na rad studenta s mentorom pri
provedbi znanstvenog istraživanja, koncipiranju i izradi
doktorske disertacije, te obrani doktorata. Mentorstvo
omogućuje individualni pristup, to jest prilagodbu svakom pojedinom studentu u smislu stalnog praćenja i
pomoći mentora studentu poradi što kvalitetnijeg svladavanja studijskih obveza, usmjerenosti prema znanstvenom istraživanju i pri koncipiranju i izradi doktorske
disertacije.
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij traje
3 godine (6 semestara). Nastava je raspoređena u razdoblju od 1. do 4. semestra, dok su 5. i 6. semestar, uz
ostale obveze, predviđeni za rad s mentorom na doktorskoj disertaciji. Izvannastavne aktivnosti raspoređene su
kroz svih šest semestara, iako razmjerno manje tijekom
prve i druge godine, a više tijekom treće godine studija.
Inovativnost studijskog programa
Inovativnost poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija očituje se u više aspekata. Najprije, studij je usmjeren primarno istraživački.
Naime, udio klasičnih predavanja (izravna nastava) u
studijskom programu je razmjerno manji nego što je
to uobičajeno, a u korist znanstvenog i istraživačkog
rada studenata, samostalnog i onog skupnog. Studenti
su upućeni na različite aktivnosti u kojima se bave
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samostalnim istraživanjem ili uključivanjem u skupne
znanstvene i istraživačke projekte i aktivnosti kao i na
javno prezentiranje svojih ostvarenja tijekom studija. Te
aktivnosti, koje obuhvaćaju više od polovice ukupnih
obveza studenta, obvezatan su dio studijskog programa
kojeg studenti trebaju ostvariti. Time se od početka
studija potiče razvoj znanstveno-istraživačkog pristupa,
podjednako u svladavanju programom predviđenog nastavnog gradiva i u planiranju teme i izradi doktorske
disertacije. Uz to, obvezom javnog prezentiranja svojih radova, sudjelovanja u znanstvenim projektima i u
nastavi, studenti se potiču na aktivno uključivanje u
akademsku zajednicu i suradnju s različitim akterima i
institucijama u njoj.
Interdisciplinarnost studijskog programa također je jedna
od inovativnih značajki poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija. Naime, programski sadržaj omogućuje, štoviše i potiče, interdisciplinarni pristup u proučavanju širokog spektra fenomena
iz temeljnog područja komunikologije s obzirom na to
da dijelom obuhvaća i discipline temeljnih društvenih
znanosti kao što su politologija, ekonomija (poglavito
marketing i menadžment), sociologija te kulturalni studiji. Razvijanjem interdisciplinarnosti unutar polja informacijskih i komunikacijskih znanosti i njegovih grana u
odnosu prema drugim znanstvenim poljima u području društvenih znanosti, teži se uspostavljanju optimalne
ravnoteže između znanstvenih istraživanja i multidisciplinarne suradnje. Uz programsko-sadržajne prednosti takvog pristupa, time se omogućuje i povezivanje
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija
Komunikologija s dva druga poslijediplomska sveučilišna
studija u okviru Doktorske škole društveno-humanističkih
znanosti (Kulturologija i Europski studiji). Time je omogućena horizontalna pokretljivost studenata kroz interdisciplinarni pristup istraživanjima u kojima se povezuju
spoznaje više srodnih znanstvenih disciplina.
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Usporedivost s programima uglednih
inozemnih visokoškolskih institucija, posebno
onih iz zemalja Europske unije
U okviru hrvatskog obrazovnog prostora, postoje tek
donekle slični poslijediplomski sveučilišni studiji studiji
(Doktorski studij informacijskih znanosti na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru). Međutim, ti studiji
primarno su orijentirani prema informatologiji, knjižničarstvu, nakladništvu, knjižarstvu, muzeologiji, upravljanju informacijskim bazama, komunikacijskim sustavima i
sličnome, dok su discipline vezane uz javno (političko,
tržišno i masmedijsko) komuniciranje tek simbolično zastupljene. Modul “Informacija i komunikacija u kulturi”
poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija
Kulturologija koji se izvodi u okviru Doktorske škole
društveno humanističkih znanosti na Sveučilištu Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, jedina je iznimka u tom
smislu budući da je dio programa tog modula kompatibilan programu poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija Komunikologija. Međutim, taj modul
dio je studija koji je eminentno u interdisciplinarnom
području kulturologije i sam nije dostatno komunikološki profiliran. Stoga se može ustvrditi kako niti jedan
poslijediplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj nema u
svojem programu zastupljene znanstvene discipline kao
poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija. Stoga ovaj studij popunjava tu sadržajnu
prazninu u visokoškolskom sustavu Republike Hrvatske,
što je bitno, ne samo s akademskog aspekta, već i s
obzirom na izražene potrebe tržišta za ovakvim studijskim programom.
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Koncepcijski, program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija u potpunosti
slijedi preporuke Salzburških načela1 kao i najnovije
znanstvene spoznaje u područjima koja obuhvaća. Pritom se također ugleda i u referentne inozemne institucije sa sličnim studijskim programima.
U tom smislu, program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija usporediv
je s programima poslijediplomskih sveučilišnih studija
na uglednim inozemnim visokoškolskim institucijama,
podjednako onima u EU kao i u SAD, kao što su Erasmus Universiteit Rotterdam / School of History, Culture and Communication (ESHCC), Nizozemska; PhD in
Media and Communications at The London School of
Economics and Political Science (LSE) Department of
Media and Communications, Velika Britanija; University
of Leeds / Institute of Communication Studies, Faculty
of performance Visual Arts and Comunication, Velika
Britanija; University of Leicester / College of Social
Sciences – Department of Media and Communications,
Velika Britanija; Central European University Budapest /
The Doctoral Program at Center for Media and Communication Studies (CMCS), Mađarska; The PhD programme
in Communication Sciences at Università della Svizzera Italiana (USI) / Faculty of Communication Sciences,
Lugano, Švicarska; European Graduate School / PhD
Study at The Media and Communication division, Leuk,
Švicarska; NYU Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development / PhD study Media,
Culture and Communication, New York, SAD; PhD in
Communications at Graduate School of Journalism Columbia University New York, SAD; Virginia Commonwealth University – PhD in Mass Communication/Media
Studies, Richmond, SAD; PhD programme at School of
Communication and Information at Rutgers – The State
University of New Jersey, SAD.
Zaključci i preporuke s Bolonjskog seminara “Doctoral Programmes for
the European Knowledge Society”, Salzburg, 3.-5. veljače 2005., ključan su
dokument u koncipiranju i organiziranju poslijediplomskih sveučilišnih studija
prema načelima Bolonjkosg procesa u okviru Europskog obrazovnog prostora.
1
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Treba spomenuti kako se pri koncipiranju studijskog programa, uz implementaciju znanstvenih spoznaja i iskustava referentnih akademskih institucija, uzelo u obzir
i preporuke relevantnih strukovnih asocijacija (IABC-a
– Međunarodna udruga poslovnih komunikatora, PRSA-e
– Američko društvo za odnose s javnošću, IPR – Institut
za odnose s javnošću, te IPRA – Međunarodna udruga
za odnose s javnošću). One su primijenjene, prije svega,
u koncipiranju dijela kurikuluma u području odnosa s
javnošću (budući da predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse na globalnoj razini), te aspekata interdisciplinarnosti (uključuju temeljne discipline
društvenih i humanističkih znanosti).
Struktura poslijediplomskog
interdisciplinarnog sveučilišnog studija prema
godinama studija, studijskom programu i
pripadajućim ECTS bodovima
Struktura studijskog programa temelji se na istraživačkom usmjerenju i studij je organiziran prema mentorskom sustavu i prilagođava se svakom studentu. Individualni pristup vidljiv je kroz samostalan istraživački
projekt te rad i uključivanje u timove istraživača uz
preporuku mentora.
Struktura poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija prema godinama studija, studijskom programu i pripadajućim ECTS bodovima usklađena je s
Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. Tako
se studijski program temelji na obveznom zajedničkom
programskom modulu koji čine opći obvezni kolegiji,
zatim obvezni kolegiji studija, izborni kolegiji studija,
izborni kolegiji Doktorske škole društveno-humanističkih
znanosti te izvannastavne obvezne i izborne aktivnosti.
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• O
 bvezni zajednički programski modul obuhvaća obvezne opće kolegije u I. i II. godini studija (ukupno
8 zajedničkih obveznih kolegija, odnosno po 2 kolegija u svakom semestru s ukupno 48 ECTS bodova
u poslijediplomskom sveučilišnom studiju).
• O
 bvezni kolegiji studija obuhvaćaju 2 obvezna kolegija u I. i II. godini (ukupno 4 obvezna kolegija studija s ukupno 24 ECTS boda u doktorskom studiju).
• Izborni kolegiji studija obuhvaćaju 10 izbornih kolegija u I. godini i 9 izbornih kolegija u II. godini
studija (ukupno 19 kolegija). Od ponuđenih, studenti
izabiru 2 izborna kolegija u svakom semestru koji
nakon izbora postaju obveznima. S obzirom da svaki kolegij ima opterećenje od 4 ECTS boda, to čini
ukupno 8 ECTS bodova po semestru ili ukupno 32
ECTS boda za cijeli studij.
• Izborni kolegiji Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti su odabrani kolegiji s drugih poslijediplomskih studija Doktorske škole društvenohumanističkih znanosti. Oni omogućuju poveznicu
u interdisciplinarnim istraživanjima u društvenim i
humanističkim znanostima i omogućuju mobilnost
studenata u okviru Doktorske škole. Studenti mogu
izabrati po 1 kolegij u I. i u II. godini studija, što
je ukupno 2 kolegija s 8 ECTS bodova (uključenih
u strukturu izbornih kolegija, i to kao 11. izborni
kolegij u I. godini, odnosno 10. u II. godini studija).
• Izvannastavne obvezne i izborne aktivnosti obuhvaćaju različite aktivnosti koje čine samostalni i istraživački rad studenata. U priloženoj tablici te su
aktivnosti taksativno naznačene kao i njihova distribucija po semestrima uz pripadajući broj ECTS-a
(ukupno 64 – 70 ECTS bodova za obvezne i izborne
aktivnosti).
• S amostalan rad studenta, u III. godini poslijediplomskog sveučilišnog studija u V. semestru, te Istraživački projekt, bitan su dio samostalnog istraživačkog
rada studenta. Projekt uključuje istraživanje i izlaganje izvornih rezultata istraživanja koje je student
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koncipirao i proveo samostalno, a povezan je s
temom doktorske disertacije (ili nastavnom temom
unutar nekog kolegija). Uz izradu doktorske disertacije, istraživački projekt (koji se izvodi na III. godini studija, tj. u V. semestru) najvažniji je segment
samostalnog znanstveno-istraživačkog rada studenta,
što uz dodatne izborne aktivnosti ukupno čini najmanje 30 ECTS bodova u V. semestru poslijediplomskog sveučilišnog studija.
• Izrada i obrana doktorske disertacije predviđena je
za III. godinu studija (VI. semestar). Uključuje samostalni rad studenta, rad s mentorom i proceduru
prijave i obrane doktorskog rada u skladu s Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. Izrada
i obrana doktorske disertacije u strukturi ukupnog
opterećenja iznosi 30 ECTS bodova
I. godina studija
Obvezni zajednički
programski modul

Obvezni
kolegiji

Izborni
kolegiji

24

12

16

Izvannastavne aktivnosti
Obvezne

Izborne

6

2>

Ukupno ECTS
60

II. godina studija
Obvezni zajednički
programski modul

Obvezni
kolegiji

Izborni
kolegiji

24

12

16

Izvannastavne aktivnosti
Obvezne

Izborne

6

2>

Ukupno ECTS
60

III. godina studija
Samostalne znanstvene i istraživačke
aktivnosti
Obvezne
Izborne
20-26

10 >

Izrada i obrana doktorske disertacije

Ukupno ECTS

30

60
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Naznačenom strukturom poslijediplomskog sveučilišnog
studija (prema godinama studija, studijskom programu i
pripadajućim ECTS bodovima) nastojao se postići optimalan omjer izravne nastave i samostalnog istraživačkog rada. Takav odnos omogućuje teorijsku fundiranost
primjerenu razini poslijediplomskog sveučilišnog studija
(u smislu ishoda učenja) prijeko potrebnu za razvoj
znanstvenog i analitičkog mišljenja (u smislu stečenih
kompetencija). Jednako tako, znatan udio izvannastavnih
i istraživačkih aktivnosti, te individualni pristup (kroz
samostalan istraživački projekt, uključivanje u timove
istraživača i mentorski sustav), snažno potiče istraživačku usmjerenost studenata poslijediplomskog sveučilišnog
studija. Ukupan udio izravne nastave (predavanja) u obveznim kolegijima (zajedničkim kolegijima i obveznim
kolegijima u I. i II. godini studija) sa 72 ECTS boda
te izborne kolegije s 32 ECTS boda što je ukupno 104
ECTS boda, dok je u III. godini studija 60 ECTS bodova
samostalnog istraživačkog rada, što je s udjelom istraživačkog rada u I. i II. godini ukupno najmanje 180
ECTS bodova.
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Popis obveznih i izbornih kolegija i/ili modula, broj sati
aktivne nastave i broj ECTS bodova prema godinama
studija
Obvezni zajednički programski modul studija
Naziv modula/kolegija

Sati

Sem.

Nositelj kolegija

ECTS

Obvezni zajednički programski modul
1.

Metodologija
znanstvenog istraživanja

20

I.

prof. dr. sc. Mira Lulić

6

2.

Komunikacijske i
medijske teorije

20

I.

doc. dr. sc. Ivan Tanta

6

3.

Etika javnog
komuniciranja

20

II.

doc. dr. sc. Stjepan Radić
izv. prof. dr. sc Danijel
Labaš

6

4.

Retorika

20

II.

doc. dr. sc. Ivana Žužul

6

5.

Suvremeni društveni i
politički procesi

20

III.

izv. prof. dr. sc. Pero Maldini

6

6.

Povijest i kultura
komunikacije

20

III.

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

6

7.

Filozofija informacijske
znanosti

20

IV.

izv. prof. dr. sc. Jasmina
Lovinčević

6

8.

Komunikacije u
kroskulturalnom
menadžmentu

20

IV.

prof. dr. sc. Maja Lamza
Maronić

6

Ukupno zajednički programski modul studija

48

30

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA

Obvezni i izborni kolegiji I. godine
Naziv modula/kolegija

Sati

Sem.

Nositelj kolegija

ECTS

Obvezni kolegiji I. godina
1.

Metodologija istraživanja
u informacijskim i
komunikacijskim znanostima

20

I.

prof. dr. sc. Smiljana
Leinert Novosel

6

2.

Teorije odnosa s javnošću

20

II.

izv. prof. dr. sc. Božo
Skoko

6

I.

doc. dr. sc. Marijana
Grbeša Zenzerović

4

Izborni kolegiji studija
15

1.

Upravljanje komuniciranjem
u politici

2.

Upravljanje tržišnim
komuniciranjem

15

I.

prof. dr. sc. Mane
Medić

4

3.

Psihologija javnog
komuniciranja

20

I.

doc. dr. sc. Silvija
Ručević

4

4.

Vizualna komunikacija

15

I.

izv. prof. dr. sc. Zlatan
Gelb

4

5.

Demokracija, politička
socijalizacija i masovni mediji

15

I.

izv. prof. dr. sc. Berto
Šalaj

4

6.

Ljudska prava, mediji i
kultura

15

II.

prof. dr. sc. Mira Lulić

4

7.

Mediji i znanost

15

II.

izv. prof. dr. sc. Blanka
Jergović

4

8.

Semiotika i mediji

15

II.

izv. prof. dr. sc. Danijel
Labaš

4

II.

prof. dr. sc. Željko
Turkalj
izv. prof. dr. sc. Ivona
Vrdoljak Raguž

4

II.

izv. prof. dr. sc. Tvrtko
Vuković

4

9.

Organizacijsko ponašanje

10.

Psihoanaliza, književnost,
kultura i društvo

11.

Izborni kolegij Doktorske škole

15

15

I. ili II.

Ukupno obvezni i izborni kolegiji I. godine

4
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Obvezni i izborni kolegiji II. godine
Naziv modula/kolegija

Sati

Sem.

Nositelj kolegija

ECTS

Obvezni kolegiji II. godina
1.

Informacijske tehnologije
i multimedijalne
komunikacije

20

III.

prof. dr. sc. Ninoslav Novak

6

2.

Politička kultura,
javnost i demokratsko
građanstvo

20

IV.

izv. prof. dr. sc. Pero Maldini

6

Izborni kolegiji studija
1.

Teorije marketinga

15

III.

prof. dr. sc. Marcel Meler

4

2.

Integrirano marketinško
komuniciranje

15

III.

izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić
doc. dr. sc. Doris Peručić

4

3.

Korporativna kultura
i korporativno
komuniciranje

15

III.

doc. dr. sc. Ivan Tanta

4

4.

Poslovni informacijski
sustavi

15

III.

prof. dr. sc. Maja Lamza
Maronić

4

5.

Izazovi postmoderne

15

III.

doc. dr. sc. Davor Ljubimir

4

6.

Upravljanje nacionalnim
identitetom i imidžom

15

IV.

izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

4

7.

Informacija i društvo
znanja

IV.

doc. dr. sc. Željko Pavić

4

8.

Pravo informacija

15

IV.

doc. dr. sc. Predrag Zima

4

9.

Odnosi s medijima

15

IV.

izv. prof. dr. sc. Danijel
Labaš

4

10.

Izborni kolegij Doktorske
škole

15

III. ili IV.

4

Ukupno obvezni i izborni kolegiji II. godine

28
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Samostalni i istraživački rad III. godine
Naziv modula/kolegija

Sati

Sem.

ECTS

III. godina studija
1.

Samostalni rad

V.

12/6

2.

Istraživački projekt

V.

14

3.

Izrada i obrana doktorske disertacije

VI.

30

4.

Izborne aktivnosti samostalnog
istraživačkog rada studenta

V. – VI.

10 >

Ukupno samostalni i istraživački rad III. godine

60

Ukupno poslijediplomski sveučilišni studij

180

Izborni kolegiji Doktorske škole
Društveno-humanističkih znanosti
Naziv kolegija

Nositelj kolegija

ECTS

1.

Kultura. Književnost. Politika (hrvatski i
južnoslavenski tranzicijski kontekst)

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

4

2.

Modernizam i postmodernizam

doc. dr. sc. Ivana Žužul

4

3.

Glazba kao komunikacija i društvenopolitička poruka

red. prof. art. Davor Bobić

4

4.

Demokracija i medijska kultura

izv. prof. dr. sc. Željko
Senković

4

5.

Regionalni razvoj u europskom okruženju

prof. dr. sc. Vladimir Cini

4

6.

Europsko antidiskriminacijsko pravo

izv. prof. dr. sc. Mario
Vinković

4

7.

Upravljanje ljudskim resursima

prof. dr. sc. Nihada Mujić
prof. dr. sc. Ivana
Barković-Bojanić

4
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Obvezne i izborne aktivnosti i kriteriji za
njihovo izražavanje u ECTS bodovima
Obvezne aktivnosti studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija obuhvaćaju aktivno sudjelovanje na nastavi iz obveznih i izbornih kolegija i polaganje ispita. Uz
obvezne kolegije studenti biraju još dva izborna kolegija
po semestru koji upisom postaju obvezatnima.
Uz to, obvezan je i dio izvannastavnih aktivnosti, poglavito onih koje se odnose na znanstveno-istraživački
rad. Budući da obvezne izvannastavne aktivnosti čine
tek jedan dio studentskih obveza i odgovarajućeg broja
ECTS bodova, druge obveze, potrebne za ostvarenje
propisanog broja od najmanje 180 ECTS bodova studenti
biraju među više izbornih izvannastavnih aktivnosti, u
skladu sa svojim interesima i mogućnostima.
Studijske obveze oblikuju se prema studentu, to jest prema području njegova istraživanja tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija i prema temi njegove doktorske
disertacije. Student poslijediplomskog sveučilišnog studija obvezan je izvršavati svoje nastavne i izvannastavne
aktivnosti utvrđene studijskim programom i iskazanim
ECTS bodovima koji mu omogućuju napredovanje tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija.
Do završetka studija student treba ostvariti ukupno najmanje 180 ECTS bodova (pri čemu se 1 ECTS bod obračunava kao radno opterećenje studenta od 30 radnih
sati). U ukupnoj strukturi obveznih i izbornih aktivnosti
omjer opterećenja iskazan u ECTS bodovima za udio
izravne nastave iznosi 104 ECTS boda, dok se preostali
broj (do najmanje 180 ECTS bodova) odnosi na samostalni znanstveno-istraživački rad studenta (obvezne i
izborne izvannastavne aktivnosti).
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Nastavne aktivnosti poslijediplomskog
sveučilišnog studija
Aktivnosti

Broj sati

Semestar

ECTS

Obvezni zajednički programski modul

160

I. – IV.

48

Obvezni kolegiji studija

80

I. – IV.

24

120

I. – IV.

32

360 sati

4 semestra

104

Obvezne

Izborne
Izborni kolegiji studija2
Izborni kolegij Doktorske škole ili drugog
poslijediplomskog sveučilišnog studija3
Ukupno obvezni zajednički, obvezni i izborni
234

Izvannastavne aktivnosti poslijediplomskog
sveučilišnog studija (samostalni i istraživački rad)
Aktivnosti

Semestar

ECTS

I. – II.

6

Obvezne
Doktorski seminar I
Doktorski seminar II

III. – VI.

6

Projekt istraživanja

V.

14

Samostalni rad – objava znanstvenog rada (A1/A2)

V.

12/6

Izrada i obrana doktorske disertacije

VI.

30

4

Među više ponuđenih izbornih kolegija student odabire dva. Njihovim upisom, oni postaju obvezatni
2

Student može izabrati kolegij među predloženim izbornim kolegijima Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti (jedan u studijskoj godini,
umjesto nekog od izbornih kolegija studija) ili kolegij s drugog srodnog
poslijediplomskog sveučilišnog studija, ako se svojim sadržajem uklapa u
program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija “Komunikologija”. O mogućnosti upisa takvog kolegija, kao i o njegovom vrednovanju
odgovarajućim brojem ECTS-a (najviše do 4 ECTS boda) odlučuje Vijeće
poslijediplomskog sveučilišnog studija.
3

Tijekom prve i druge studijske godine studenti su obvezni izraditi i prezentirati po jedan seminarski rad godišnje (u zimskom ili ljetnom semestru)
u okviru nekog od obveznih (preporučeno) kolegija. Seminarski rad je bitan
dio samostalnog istraživačkog rada studenta (istraživačkog projekta) i obuhvaća segmente istraživanja koje je student koncipirao i proveo samostalno,
a povezano s temom doktorske disertacije i/ili nastavnom temom pojedinog
kolegija u okviru studijskog programa. Seminarski rad se izrađuje u skladu
s Uputama za izradu seminarskog rada na poslijediplomskom sveučilišnom
studiju Komunikologija
4
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Aktivnosti

Semestar

ECTS

Objava znanstvenog rada (A1)

I. – VI.

12

Objava znanstvenog rada (A2)

I. – VI.

6

Izlaganje na znanstvenom skupu (međunarodnom/domaćem)

I. – VI.

6/4

Javno predavanje iz područja teme doktorske disertacije

I. – VI.

2–4

Sudjelovanje u nastavi sveučilišnog preddiplomskog i/ili
diplomskog studija5

I. – VI.

4

Sudjelovanje u istraživačkom projektu6

I. – VI.

4–12

I. – VI.

2–4

Izborne

Sudjelovanje na ljetnoj školi relevantne znanstvene institucije
Sudjelovanje u radu stručnih seminara, tribina i okruglih stolova

I. – VI.

2–4

(Ko)autorstvo knjige, udžbenika, stručnog elaborata

I. – VI.

4–12

Nagrade i priznanja za stručni rad8

I. – VI.

4

Druge aktivnosti relevantne za studij prema ocjeni Vijeća
Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti9

I. – VI.

do 12

7

Na svim mjestima gdje je broj ECTS-a naznačen u rasponu (od – do), njihov konačan broj
utvrdit će Vijeće Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti na osnovi valjanih
dokaza koje student treba predočiti.
56789

Uključuje seminare ili vježbe u okviru nastave ako su provedeni u cijelosti
prema studijskom programu i izvedbenom planu visokoškolske institucije
5

Odnosi se na sudjelovanje u svojstvu istraživača u znanstvenim istraživačkim projektima odobrenima od MZOS RH
6

Odnosi se na aktivno sudjelovanje (izlaganje vlastitih rezultata istraživanja
i/ili znanstvenih/stručnih radova).
7

Odnosi se na nagrade za znanstveni ili stručni rad koje dodjeljuje MZOS,
sveučilište, fakulteti, instituti ili organizacijski odbori znanstvenih ili stručnih
skupova
8

Student može i na druge načine prikupiti dodatne ECTS bodove, sudjelovanjem u drugim oblicima znanstvenih, istraživačkih ili drugih relevantnih
aktivnosti, pri čemu Vijeću Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti
podnosi molbu za priznavanje nekog broja bodova prilažući detaljan opis aktivnosti u kojima je sudjelovao i za njih utrošeno vrijeme. Odluku o priznavanju ECTS-a donosi Vijeće Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti
9
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Sustav savjetovanja kroz studij, obveze studijskih savjetnika i voditelja/mentora doktorskih disertacija
Studijski savjetnik
Sustav savjetovanja i vođenja kroz poslijediplomski sveučilišni studij utvrđen je strukturom studijskog programa
i provodi se kroz čitav poslijediplomski studij. Studentu
poslijediplomskog sveučilišnog studija, na osnovi njegova izbora i dostupnosti pojedinih nastavnika, Vijeće
ili Povjerenstvo poslijediplomskog sveučilišnog studija
dodjeljuje studijskog savjetnika koji mu pomaže tijekom
studija i prati njegov rad i postignuća. Studijski savjetnik može biti i mentor studenta za izradu doktorske
disertacije.
Mentor
Sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni
tekst, studentu u izradi doktorske disertacije pomaže
mentor kojega na prijedlog studenta, a uz suglasnost
Vijeća/povjerenstva za poslijediplomski sveučilišni studij
imenuje stručno vijeće nositelja studija do kraja prve
godine studija.
Stručno vijeće nositelja poslijediplomskog sveučilišnog
studija imenuje mentora uz njegovu prethodnu pisanu
suglasnost o prihvaćanju mentorstva.
Za mentora može biti imenovan:
• n
 astavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom zvanju (docent, izvanredni i redoviti profesor) ili znanstvenik izabran u znanstveno
zvanje (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik
ili znanstveni savjetnik),
• o
 soba koja je izabrana u znanstveno ili znanstvenonastavno zvanje te je aktivno uključena u znanstveno istraživanje iz područja doktorske disertacije,
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• o
soba koja ima znanstvena postignuća tijekom posljednjih pet godina objavila relevantne znanstvene
radove ili prezentirala umjetnička djela vezano za
temu doktorskog istraživanja,
• p
 rofessor emeritus koji sudjeluje u izvođenju nastave
na poslijediplomskom sveučilišnom studiju nositelja
studija,
• o
soba koja je ugledni međunarodni znanstvenik i
nije zaposlena u ustanovi nositelja poslijediplomskog
sveučilišnog studija, ali na temelju posebnog ugovora sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju.
Mentor pomaže studentu tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija i obvezan je voditi studenta i to posebice u znanstvenom radu i primjeni znanstvenih metoda
tijekom izrade doktorske disertacije, pratiti kvalitetu njegovog rada, poticati ga na objavljivanje njegovih radova
i omogućiti mu sudjelovanje na znanstvenim i umjetničkim projektima. Mentor je obvezan jednom godišnje
podnositi izvješće o radu studenta i njegovom napredovanju tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija.
Komentor
Studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija može se
imenovati i komentor koji uz mentora sudjeluje u praćenju doktoranda kroz istraživački rad zbog njegove interdisciplinarnosti ili su slučaju da je mentor iz inozemstva
ili iz druge suradne ustanove.
Komentor može biti osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom zvanju (docent, izvanredni
i redoviti profesor) ili znanstvenik izabran u znanstveno
zvanje (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili
znanstvenik savjetnik).
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Način završetka studija i uvjeti za prijavu
teme doktorske disertacije
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija završava se ispunjenjem svih studijskih obveza u skladu sa studijskim programom te izradom i
javnom obranom doktorske disertacije i stjecanjem 180
ECTS bodova. Nakon završenog poslijediplomskog sveučilišnog studija i uspješne obrane doktorske disertacije
Sveučilište izdaje doktorandu diplomu kojom se potvrđuje završetak poslijediplomskog sveučilišnog studija i
stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.)
u skladu sa Zakonom.
Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske
disertacije
Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije
određen je Statutom Sveučilišta. Oblik i sadržaj obrazaca
za provedbu postupka prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije na poslijediplomskim interdisciplinarnim
sveučilišnim studijima te na izvandoktorskim studijima u
Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku propisani su
Odlukom Vijeća Doktorske škole od 25. travnja 2012.
godine kako slijedi:
• Obrazac DŠ.1. Prijava teme doktorske disertacije
• Obrazac DŠ.2. Ocjena teme doktorske disertacije
• Obrazac DŠ.3. Ocjena doktorske disertacije
• O
 brazac DŠ.4. Protokol i zapisnik obrane doktorske
disertacije
• Nacrt za izradu sinopsisa doktorske disertacije
• Upute za izradu i oblikovanje doktorske disertacije
Obrasci su objavljeni na internetskoj stranici Doktorske
škole Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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Doktorska disertacija
Doktorska disertacija mora biti samostalan i izvorni rad
pristupnika kojim se dokazuje samostalno znanstveno
istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koji sadrži znanstveni/umjetnički doprinos u odgovarajućem
znanstvenom ili umjetničkom području odnosno pripadnom znanstvenom/umjetničkom polju.
Doktorska disertacija je javni znanstveni ili umjetnički
rad i podložan je javnoj znanstvenoj ili umjetničkoj procjeni. Oblici doktorske disertacije mogu biti: znanstveno
djelo – monografija, znanstveno djelo koje se temelji
na objavljenim člancima. Doktorska disertacija piše se
na hrvatskom jeziku, a uz suglasnost Vijeća Doktorske
škole društveno-humanističkih znanosti može biti i na
nekom od svjetskih jezika.
Naslov, sažetak i ključne riječi doktorske disertacije
moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku.
Doktorska disertacija predaje se u elektroničkom obliku i kao uvezana doktorska disertacija. Oblik i sadržaj
doktorske disertacije propisan je na posebnom obrascu
za izradu doktorske disertacije, koji je propisalo Vijeće
Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti.
Maksimalno trajanje studija
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u punom radnom vremenu traje u pravilu četiri godine.
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij s dijelom radnog vremena traje najviše do sedam godina.
Kvaliteta poslijediplomskog
interdisciplinarnog sveučilišnog studija
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija odvijat će
se, prije svega, na temelju studentske evaluacije poslijediplomskog sveučilišnog studija. Evaluacija se provodi
anonimnom anketom (anketni upitnik u kojemu studenti
ocjenjuju težinu predmetnog gradiva, složenost gradiva,
važnost predmetnog gradiva za studenta osobno, važnost
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gradiva za studentovu buduću profesiju, sposobnost nastavnika kao predavača, razumljivost i kvalitetu predavanja, te najbolje i najlošije u izvedbi kolegija). Studenti
će procjenjivati i kvalitetu izvedbe i organizacije znanstveno-istraživačkih aktivnosti poslijediplomskog sveučilišnog studija. Nastavnicima, voditelju studija i Vijeću
Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti, koji
su odgovorni za evaluaciju kvalitete studija, ta mišljenja
koriste za korekcije i daljnja unapređenja predavanja,
organizacije nastave, rada sa studentima, te posebno
unapređenja znanstvenog i istraživačkog rada studenata.
Evaluacija je stalna aktivnost i sastavni je dio praćenja
kvalitete nastavnog procesa.
Realizacija ciljeva poslijediplomskog sveučilišnog programa pratit će se poglavito preko broja obranjenih
doktorskih disertacija, te kroz interes za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij. Nadalje, realizacija ciljeva pratit će se i kroz prisutnost i
uspješnost doktorskih studenata i završenih doktoranada
(alumnija) u znanstvenoj javnosti i odgovarajućim znanstveno-nastavnim i znanstvenim institucijama i njihovu
uključenost u nove znanstvene projekte, kroz zapošljavanje završenih doktorskih studenata izvan akademskih
institucija, te kroz konkurentnost završenih studenata
ovog studija na domaćem i europskom tržištu.
Uz naznačeno, primjenjivat će se i drugi oblici praćenja
kvalitete izvedbe studijskog programa poput samoevaluacije (podrazumijeva vrednovanje vlastitog rada na
osnovu sakupljenih iskustava po završetku semestra i
mišljenja studenata i nastavnika, kao i analizu i uočavanje svih dobrih i loših elemenata tijekom nastave
u svrhu unošenja korekcija i unapređenja za slijedeću
akademsku godinu), godišnje analize kvalitete izvedbe
studija koju provodi Vijeće Doktorske škole društvenohumanističkih znanosti (na osnovi podataka prikupljenih
u prethodno naznačenim oblicima evaluacije), te institucijskog vrednovanja kvalitete koje se provodi na razini
nositelja studija (utvrđeno Statutom Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnikom o studijima
i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u
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Osijeku, pročišćeni tekst i Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu).
Predviđa se i vanjsko vrednovanje poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija nakon jednog ciklusa – završetka prve generacije studenata.
Mjesta izvođenja studijskog programa
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija izvodi se najvećim dijelom (nastava) u
nastavnoj bazi (u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Ilica 242), a manjim dijelom na
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru
Doktorske škole društveno-humanističkih u zgradi Trg
Sv. Trojstva 3, te na suradnoj ustanovi (Sveučilište u
Dubrovniku, Ćira Carića 4).
Mentorska nastava i konzultacije izvode se na matičnoj
ustanovi mentora na temelju potpisanih ugovora o suradnju s partnerskim sveučilištima i suradnim ustanovama. Istraživački rad izvodi se na Sveučilištu ili suradnim
ustanovama.
Iako nositelj studija i suradna ustanova sa svojim resursima i opremom zadovoljavaju sve potrebne uvjete
za izvedbu studija u svojem sjedištu, izvođenje studija
u nastavnoj bazi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
u Zagrebu najvećem broju studenata (poglavito onima s područja grada Zagreba za koje se očekuje da
će prevladavati) znatno će olakšati pohađanje nastave,
izvršavanje obveza predviđenih studijskim programom
i umanjiti troškove. Iz istih razloga, mentorstvo, konzultacije i dio izvannastavnih aktivnosti također će se
izvoditi u nastavnoj bazi u Zagrebu, dok će istraživački
rad i uz njega vezane aktivnosti, osim na matičnoj i
suradnoj ustanovi, biti mogući i na drugim ustanovama
s kojima nositelj studija i suradna ustanova imaju partnerski odnos i suradnju.
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Popis studijskih savjetnika
R. br.

Ime i prezime nastavnika

Znanstveno nastavno zvanje

1.

prof. dr. sc. Maja Lamza
Maronić

Redovita profesorica

2.

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

Redoviti profesor

3.

prof. dr. sc. Željko Turkalj

Redoviti profesor

4.

prof. dr. sc. Marcel Meler

Redoviti profesor

5.

izv. prof. dr. sc. Pero Maldini

Izvanredni profesor

6.

izv. prof. dr. sc. Jasmina
Lovrinčević

Izvanredna profesorica

7.

prof. dr. sc. Mira Lulić

Izvanredna profesorica

8.

izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš Izvanredni profesor

9.

izv. prof. dr. sc. Blanka
Jergović

Izvanredna profesorica

10.

izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

Izvanredni profesor

11.

izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj

Izvanredni profesor

12.

doc. dr. sc. Ivan Tanta

Docent

13.

doc. dr. sc. Marijana Grbeša
- Zenzerović

Docentica

14.

doc. dr. sc. Davor Ljubimir

Docent

15.

doc. dr. sc. Željko Pavić

Docent

Konačni popis studijskih savjetnika utvrđen je Odlukom
Vijeća Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti
od 20. studenoga 2014. godine i objavljen je na internetskoj stranici Doktorske škole Društveno-humanističkih
znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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Popis nastavnika i potencijalnih mentora na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju
Komunikologija
R. br.

Ime i prezime nastavnika

Ustanova zaposlenja

1.

prof. dr. sc. Maja Lamza
Maronić

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

2.

prof. dr. sc. Marcel Meler

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

3.

prof. dr. sc. Željko Turkalj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

4.

prof. dr. sc. Mane Medić

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

5.

prof. dr. sc. Vladimir Cini

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

6.

prof. dr. sc. Ivana Barković
Bojanić

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

7.

prof. dr. sc. Nihada Mujić

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

8.

prof. dr. sc. Mira Lulić

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

9.

izv. prof. dr. sc. Mario
Vinković

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

10.

doc. dr. sc. Predrag Zima

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

11.

doc. dr. sc. Stjepan Radić

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

12.

doc. dr. sc. Silvija Ručević

Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

13.

izv. prof. dr. sc. Željko
Senković

Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

14.

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku

15.

izv. prof. dr. sc. Jasmina
Lovrinčević

Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku

16.

doc. dr. sc. Ivana Žužul

Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku

17.

doc. dr. sc. Željko Pavić

Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku

18.

red. prof. art. Davor Bobić

Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku

19.

izv. prof. dr. sc. Pero Maldini

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku

20.

doc. dr. sc. Davor Ljubimir

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku

21.

izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić

Odjel za ek. i posl. ek. Sveučilišta u Dubrovniku

22.

doc. dr. sc. Doris Peručić

Odjel za ek. i posl. ek. Sveučilišta u Dubrovniku

23.

izv. prof. dr. sc. Ivona
Vrdoljak Raguž

Odjel za ek. i posl. ek. Sveučilišta u Dubrovniku

24.

doc. dr. sc. Ivan Tanta

Veleučilište VERN Zagreb

25.

izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
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R. br.

Ime i prezime nastavnika

Ustanova zaposlenja

26.

izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

27.

doc. dr. sc. Marijana Grbeša
- Zenzerović

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

28.

izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

29.
30.

izv. prof. dr. sc. Blanka
Jergović
izv. prof. dr. sc. Tvrtko
Vuković

HRT, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopisi nastavnika i suradnika s opisom znanstvenog
i nastavnog rada na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Komunikologija objavljen je na
internetskoj stranici http://www.unios.hr/doktorska-skola
Izvod iz recenzija o studijskom programu:
“Poslijediplomski doktorski studij “Komunikologija” najviši je stupanj znanstvenog usavršavanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. U Hrvatskoj postoji još jedan studij iz područja društvenih znanosti, polja
informacijske i komunikacijske znanosti, koji je povezan
sa Sveučilištem u Zagrebu te onime u Zadru. To bi,
dakle, bio drugi studij, organiziran od strane Sveučilišta u Osijeku i onoga u Dubrovniku. Završetkom ovog
studija stekao bi se akademski stupanj doktora znanosti
iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i
komunikacijskih znanosti, te odgovarajuće grane. Pritom
bi studenti stekli kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani. Kada bi uspio realizirati program
prema priloženom elaboratu, ovaj bi studij značio novi
pomak na tom polju znanosti i ponudio mogućnosti koje
trenutačno, vezano uz različite koncepcije postojećih
studija, ne postoje. Društvena korist obrazovanja u tom
polju znanosti je nesumnjiva i širi se od znanstvenonastavnih institucija, medija, javnog komuniciranja do
gospodarstva i politike.”
“Studijski program doktorskog studija Komunikologija u
potpunosti je opravdan jer popunjava prazninu između prva dva ciklusa studiranja i trećeg ciklusa. Ovaj
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program u potpunosti ispunjava znanstvene kriterije.
Razlozi za pokretanje studija su vrlo temeljito, stručno i profesionalno obrađeni i navedeni u elaboratu. S
profesionalnog (profesija odnosa s javnošću) i znanstvenog stajališta program zaslužuje da bude realiziran”.

Potpora strukovnih udruga i predstavnika
poslodavaca pokretanju poslijediplomskog
interdisciplinarnog sveučilišnog studija
Komunikologija
Podršku pokretanju poslijediplomskog interdisciplinarnog
sveučilišnog studija Komunikologija posebnom pisanom
izjavom iskazale su:
• Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ),
• Hrvatsko komunikacijsko društvo (HKD),
• Hrvatska gospodarska komora (HGK).
***
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Vodiču i imaju rodni
značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

