PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU

DR.SC.-01 PRIJAVA TEME DOKTORSKOGA RADA1

OPĆI PODACI I KONTAKT DOKTORANDA/DOKTORANDICE
Titula, ime i prezime
doktoranda/doktorandice:
Nositelj studija:
Naziv studija:
Matični broj
doktoranda/doktorandice:
Odobravanje
teme
za
stjecanje doktorata znanosti
(molimo zacrniti polje):

u okviru doktorskog studija

izvan doktorskog studija

na temelju znanstvenih
dostignuća

Ime i prezime majke i/ili oca:
Datum i mjesto rođenja:
Adresa:
Telefon/mobitel:
E-mail:

ŽIVOTOPIS DOKTORANDA/DOKTORANDICE
Naziv institucije

Mjesto i država

Naziv stečene
kvalifikacije

Godina
upisa

Godina
završetka

Naziv visokoškolske
institucije

Mjesto i država

Naziv stječene
kvalifikacije

Godina
upisa

Godina
završetka

Prijašnje stečeno
srednjoškolsko obrazovanje

Prijašnje stečeno
visokoškolsko obrazovanje
(fakultet, magisterij,
doktorski studij)

1 Molimo datoteku nazvati: DR.SC.-01 – Prezime Ime doktoranda.doc
Molimo Vas da ispunjeni obrazac DR.SC.-01 pošaljete u elektroničkom i tiskanom obliku, potpisano u Tajništvu Fakulteta.
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Radno iskustvo
(kronološki od novijeg k
starijem datumu):
Popis radova i aktivnih
sudjelovanja na znanstvenim
skupovima:

NASLOV PREDLOŽENE TEME
Hrvatski:
Engleski:
Naslov na jeziku na kojem će
se pisati rad (ako nije na
hrvatskom ili engleskom):
Područje/polje:

PREDLOŽENI ILI POTENCIJALNI MENTOR(I)
(navesti drugog mentora ako se radi o interdisciplinarnom istraživanju ili ako postoji neki drugi razlog za višestruko mentorstvo)
Titula, ime i prezime:

Ustanova, država:

Prvi mentor:
Drugi mentor:

Prvi mentor:
Drugi mentor:

OBRAZLOŽENJE TEME

Sažetak na hrvatskom jeziku

Sažetak na engleskom jeziku

E-pošta:
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Priložena dokumentacija uz prijavu
Red broj.
1.

Naziv dokumenta
Prijedlog teme doktorske disertacije - Prilog I.

2.

Popis objavljenih radova, te po jedan primjerak rada

3.

Životopis

4.

Izvod iz matične knjige rođenih

5.

Ovjerena kopija diplome o završenom visokoškolskom obrazovanju

6.

Izjava kandidata da na drugome studiju Sveučilišta u Mostaru, odnosno na drugim
sveučilištima u zemlji i inozemstvu, nije prijavljen rad sa istovjetnom temom (ovjerena) –
Prilog II.

Suglasnost mentora i doktoranda s prijavom teme
Odgovorno izjavljujem da sam suglasan sa temom koja se prijavljuje.
Potpis
________________________________
(ime i prezime prvog predloženog mentora)
Potpis
________________________________
(ime i prezime drugog predloženog mentora)
Potpis
________________________________
(ime i prezime doktoranda)

