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Izborne znanstveno-nastavne aktivnosti (akademska praksa) 

 

Izborne znanstveno-nastavne aktivnosti čine treću bodovnu skupinu. One iznose, za 

studente doktorskog studija, do 28% ili 15,5 ECTS bodova koje student može ostvariti 

umjesto određenog broja izbornih predmeta, sukladno čl. 22. st. 5. Pravilnika o PDS-u 

KBF-a. Realizacija izbornih znanstveno-nastavnih aktivnosti nije vezana uz pojedine 

semestre. 

Student/ica planira i izvršava izborne znanstveno-nastavne aktivnosti pod vodstvom 

mentora ili voditelja studija. Obrazac pregledava voditelj studija na temelju predane 

dokumentacije, tj. dokaza o izvršenju obveze. Popunjen i potpisan obrazac dostavlja se s 

odgovarajućim dokazima na kraju akademske godine u Službu za doktorske studije.  

 

Izborne znanstveno-nastavne aktivnosti uključuju četiri skupine aktivnosti:  

Prva skupina: 

- objavljivanje autorskih ili koautorskih znanstvenih i stručnih radova u domaćim i 

stranim časopisima (izvorni znanstveni rad, pregledni rad, stručni rad – u časopisima 

a1 i a2, ili u recenziranim zbornicima)  

- pisanje recenzija, prikaza, osvrta 

- uređivanje zbornika radova sa znanstvenih skupova 

- rad u uredništvu znanstvenog časopisa. 

Druga skupina: 

- sudjelovanje na znanstvenom skupu 

- izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 

- izlaganje na domaćem znanstvenom skupu 

- tečajevi trajnog usavršavanja  

- sudjelovanje na tribinama, okruglim stolovima 

- javno predavanje 

- sudjelovanje u pripremi znanstvenih skupova. 

Treća skupina:  

- sudjelovanje na ljetnoj školi 

- sudjelovanje na međunarodnom istraživačkom projektu 

- sudjelovanje na domaćem istraživačkom projektu 

- volontiranje na projektu značajnom za studij/profesiju 

- studiranje u inozemstvu 

- sudjelovanje na organiziranom tečaju stranog jezika pri Sveučilištu. 

Četvrta skupina:  

- sudjelovanje u izvođenju nastave, seminara, vježbi unutar preddiplomskog ili 

diplomskog studijskog programa (didaktička aktivnost). 

 
 
 
 
 
 
 



DOKTORSKI STUDIJI KBF-A SVEUČILIŠTA U SPLITU 
Obrazac za bodovanje izbornih znanstveno-nastavnih aktivnosti  

 (Pregledava voditelj studija) 
 

 

Ime i prezime doktoranda/ice:_____________________________________________________________ 

Doktorski studij _______________________________________________________________ 

Godina studija:_____________________ 
 

Skupina Naziv aktivnosti Vrijednost u ECTS 
bodovima 

Stečeni 
bodovi 

 
 
 
 
 

I. 

Vrsta rada 

 
(1) Izvorni znanstveni rad 

a1 5  

a2 4  

 
(2) Pregledni rad 

a1 4  

a2 3  

 
(3) Stručni rad 

a1 3  

a2 2  

(4) Recenzija, prikaz, osvrt a1 ili a2 1,5  

(5) Uređivanje zbornika radova sa 
znanstvenih skupova  

 1  
(1 broj) 

 

(6) Rad u uredništvu znanstvenog 
časopisa 

 1 
(1 broj) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. 

Nazočnost*/izlaganje Nazočnost Izlaganje  

(a) jednodnevni međunarodni znanstveni skup 1,5 2,5  

(b) dvodnevni međunarodni znanstveni skup 2 3,5  

(c) trodnevni međunarodni znanstveni skup 2,5 4  

(d) jednodnevni domaći znanstveni skup 0,5 1,5  

(e) dvodnevni domaći znanstveni skup 1 2,5  

(f) trodnevni domaći znanstveni skup 1,5 3  

(g) tečajevi trajnog usavršavanja 1-3  

(h) tribine, okrugli stolovi 0,5 1  

(i) javno predavanje 0,5 1  

(j) sudjelovanje u pripremi znanstvenih skupova 1-3  

III. 

Sudjelovanje na ljetnoj školi 2  

Sudjelovanje na međunarodnom istraživačkom projektu 6  

Sudjelovanje na domaćem istraživačkom projektu 4  

Volontiranje na projektu značajnom za studij/profesiju 2  
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Studiranje u inozemstvu 15  

Sudjelovanje na organiziranom tečaju stranog 

jezika pri Sveučilištu 

3  

IV. Didaktička aktivnost  

Sudjelovanje u izvođenju nastave, seminara, vježbi 
unutar preddiplomskog ili diplomskog studijskog 
programa 

1  
(5 sati predavanja) 

0,2  
(1 sat predavanja) 

Ukupan broj stečenih bodova  

*Uvjet za stjecanje predviđenog broja bodova za nazočnost na znanstvenom skupu je potvrda o 
sudjelovanju i detaljno pisano izvješće koje doktorand/ica podnosi mentoru/voditelju studija. 
 

 
Doktorand/ica je u akademskoj godini_____________________ostvario/la______________bodova. 

________________________________________ 
Voditelj studija  


