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Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/07, 59/09), članka 96. stavak 1. točka 7. Zakona o Sveučilištu u Mostaru („Narodni list HR H-B“ broj: 32/94, 24/95, 38/95, 16/96, 44/96) i članka 40. stavak 1. točka 6., a u svezi s člankom 153. i 185. Statuta Sveučilišta u Mostaru (pročišćeni tekst od 6. prosinca 2000. godine), Senat Sveučilišta u Mostaru na 42. sjednici, održanoj 8. studenoga 2011. godine, donio je sljedeći   
P R A V I L N I K  

o prijavi i obrani doktorske umjetničke disertacije  
I.  OPĆA ODREDBA 

Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se trajanje, uvjeti i postupak prijave i obrane doktorske umjetničke disertacije na Sveučilištu u Mostaru (u daljnjem tekstu: Sveučilište).  
II.  TRAJANJE I UVJETI ZA PRIJAVU DOKTORSKE UMJETNIČKE DISERTACIJE 

Članak 2. Za osobu koja je stekla akademski stupanj magistra umjetnosti studij za stjecanje akademskog stupanja doktora umjetnosti iz istog umjetničkog područja traje najmanje 1 godinu. 
Članak 3. Izradbi i obrani doktorske disertacije i bez poslijediplomskih studija iz članka 2. ovog Pravilnika može iznimno pristupiti osoba koja je stekla akademski stupanj magistra umjetnosti, objavila najmanje jedno djelo s priznatom međunarodnom recenzijom (izložbu, koncert, pisani ili scenski rad, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ) i najmanje godinu dana sudjelovala u umjetničkom radu visokog učilišta (akademije ili fakulteta). Doktorat umjetnosti brani se na matičnoj akademiji/fakultetu. Ovlaštenje za provođenje postupka stjecanja doktorata umjetnosti daje Senat Sveucilista na prijedlog akademijskog/fakultetskog vijeća. 
Članak 4. Kandidat koji ispunjava uvjete predviđene Zakonom i člankom 2. i 3. ovog Pravilnika dužan je priložiti: a.  prijavu za doktorsku umjetničku disertaciju  b.  izvod iz matične knjige rođenih c.  životopis d.  ovjerena preslika magistarske diplome e.  prijedlog teme za umjetnicku disertaciju s obrazloženjem f.  bibliografiju umjetničkih radova g.  dokaz o sudjelovanju u radu visokog učilišta (akademije ili fakulteta)  

III. OCJENA ISPUNJAVANJA UVJETA KANDIDATA I PODOBNOSTI TEME 
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Članak 5. Akademijsko/fakultetsko vijeće određuje povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta kandidata i podobnosti teme za doktorsku umjetničku disertaciju od najmanje tri člana od kojih su najmanje dva člana iz užeg umjetničkog područja teme. Članovi povjerenstva moraju biti najmanje u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. 
Članak 6. Povjerenstvo podnosi izvješće akademijskom/fakultetskom vijeću o ispunjavanju uvjeta kandidata i podobnosti teme. Ako je izvješće pozitivno, akademijsko/fakultetsko vijeće određuje mentora.  

IV. OCJENA DOKTORSKE UMJETNIČKE DISERTACIJE 
Članak 7. Urađenu doktorsku umjetničku disertaciju kandidat predaje akademijskom/fakultetskom vijeću u najmanje deset primjeraka. 
Članak 8. Akademijsko/fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije od najmanje 3 člana od kojih su 2 člana iz užeg umjetničkog područja. Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka moraju biti najmanje u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Svaki član povjerenstva iz stavka 1. ovog članka samostalno piše ocjenu doktorske disertacije, a izvješća usvaja akademijsko/fakultetsko vijeće. 
Članak 9. Predsjednik povjerenstva iz članka 5. i 8. ovog Pravilnika ne može biti mentor kandidata. 

Članak 10. Akademijsko/fakultetsko vijeće usvaja izvješće povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i formira povjerenstvo za obranu doktorske umjetničke disertacije od najmanje 3 člana od kojih najmanje 2 moraju biti iz užeg umjetničkog područja te utvrđuje vrijeme i mjesto obrane doktorske umjetničke disertacije. Članovi povjerenstva za obranu doktorske umjetničke disertacije moraju biti najmanje u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Predsjednik povjerenstva iz stavka 2. ovog članka ne može biti mentor kandidata.  
V. OGLAŠAVANJE JAVNE OBRANE 

Članak 11. Akademijsko/fakultetsko vijeće, najmanje sedam dana prije obrane doktorske umjetničke disertacije, objavljuje na oglasnoj ploči akademije/fakulteta i u dnevnom tisku ime i prezime kandidata, temu disertacije, mjesto i vrijeme obrane s napomenom gdje i kada se disertacija može pogledati te da se može nazočiti njezinoj obrani.  
VI. TIJEK I SADRŽAJ OBRANE DOKTORSKE UMJETNIČKE DISERTACIJE 

Članak 12. Tijek i sadržaj obrane doktorske umjetničke disertacije urađen je Protokolom obrane doktorske disertacije i sastavni je dio ovog Pravilnika. 



3 
 

 
VII. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE 

Članak 13. Povjerenstvo za obranu doktorske umjetničke disertacije podnosi izvješće dekanu i akademijskom/fakultetskom vijeću o tijeku obrane doktorske disertacije. Nakon usvajanja izvješća na sjednici akademijskog/fakultetskog vijeća dekan dostavlja materijal rektoru Sveučilišta radi promocije kandidata.  
VIII. PROMOCIJA KANDIDATA 

Članak 14. Promocija kandidata obavlja se u organizaciji Rektorata Sveučilišta, javna je i ima svečani karakter podjele diplome. Vrijeme i mjesto promocije određuje rektor Sveučilišta.  
IX. OBJAVA REZULTATA DISERTACIJE 

Članak 15. Izvadci iz doktorske disertacije nakon obrane objavljuju se u odgovarajućem časopisu Sveučilišta.  
X. ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE CIJENE PRIJAVE I OBRANE DISERTACIJE 

Članak 16. Cijena prijave i obrane doktorske disertacije uredit će se posebnom odlukom akademijskog/fakultetskog vijeća.  
XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 17. Članice Sveučilišta, koje imaju umjetničke studije, dužne su uskladiti u roku od jednog mjeseca svoje pravilnike s Pravilnikom o prijavi i obrani doktorske disertacije Sveučilišta u Mostaru. 
Članak 18. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika mjerodavan je Senat Sveučilista u Mostaru. 
Članak 19. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Sveučilišta.    Rektor prof. dr. sc. Vlado Majstorović  Ur. broj: 01-1538/11 Mostar, 8. studenoga 2011.    Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta u Mostaru dana 15. studenoga 2011.    



4 
 

 Glavni tajnik mr. sc. Marinko Jurilj 
 


