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STUDENTIMA 

preddiplomskog i 

diplomskog studija povijesti 

 

 

Predmet: Odluka o mentorstvu završnog i diplomskog rada 

     Odluka o prijavi teme i predaji završnog i diplomskog rada mentoru 

    Odluka o sastavu povjerenstva za obranu završnog i diplomskog rada 

 

Na 3. sjednici Odsjeka za povijest, održanoj 9. siječnja 2015., prihvaćene su izmjene Odluke o 

mentorstvu završnog i diplomskog rada (2009.) i Odluke o sastavu povjerenstva za obranu 

završnog i diplomskog rada (2009.) te je donesena Odluka o prijavi teme i predaji završnog i 

diplomskog rada mentoru. Odluke vrijede na Odsjeku za povijest i za studente povijesti, a 

dopuna su sveučilišnim pravilnicima – Pravilniku o završnom radu (PZR) i Pravilniku o 

diplomskom radu (PDR). 

 

 

I. MENTORSTVO 

 
Članak 4. (PZR) 

(1) Način utvrđivanja i broj tema završnih radova/programa završnih koncerata po 
kolegiju, predmetu, području ili mentoru utvrđuje se posebnom odlukom stručnog 
vijeća odjela, odnosno samostalnog studija. 
(2) Mentor pri izradi i obrani završnog rada/završnog koncerta može biti nastavnik u 
znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom ili višem suradničkom 
zvanju. 
(3) Sumentor pri izradi i obrani završnog rada/završnog koncerta može biti nastavnik u 
znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju ili suradničkom 
zvanju (asistent i viši asistent). 
 

Članak 4. (PDR) 
(1) Način utvrđivanja i broj tema diplomskih radova/programa diplomskih koncerata 
po kolegiju, predmetu, području ili mentoru utvrđuje se posebnom odlukom stručnog 
vijeća svakog odjela, odnosno samostalnog studija. 
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(2) Mentor i sumentor pri izradi i obrani diplomskoga rada/diplomskog koncerta može 
biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom ili višem 
suradničkom zvanju.  

 

Odluka o mentorstvu završnog i diplomskog rada 

1. Mentori mogu biti svi članovi Odsjeka za povijest u znanstveno-nastavnom zvanju. 

2. Članovi Odsjeka koji su doktori znanosti u suradničkom zvanju višeg asistenta mogu biti 

mentori završnoga rada i u tome su jednaki nastavnicima u znanstveno-nastavnom zvanju. 

Radi evidencije u ISVU kao mentor se određuje nositelj predmeta, dok je viši asistent 

sumentor. Oni dogovaraju način suradnje poštujući pritom samostalnost višeg asistenta u 

radu sa studentom. 

3. Članovi Odsjeka koji su magistri struke u suradničkom zvanju asistenta mogu biti 

sumentori završnog rada, pri čemu je glavni mentor nastavnik u znanstveno-nastavnom 

zvanju (član Odsjeka ili vanjski suradnik koji je nositelj predmeta). 

4. Doktori znanosti u zvanju višeg asistenta mogu biti mentori diplomskoga rada i u tome su 

jednaki nastavnicima u znanstveno-nastavnom zvanju. Radi evidencije u ISVU kao 

mentor se određuje nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju, dok je viši asistent 

sumentor. Oni dogovaraju način suradnje poštujući pritom samostalnost višeg asistenta u 

radu sa studentom. 

5. Vanjski suradnik u znanstveno-nastavnom zvanju može biti mentor završnog rada ako je u 

akademskoj godini u kojoj se rad prijavljuje nositelj predmeta na preddiplomskom studiju. 

6. Vanjski suradnik u znanstveno-nastavnom zvanju može biti mentor diplomskog rada ako 

je u akademskoj godini u kojoj se rad prijavljuje nositelj predmeta na diplomskom studiju. 

 

 

II. PRIJAVA TEME I PREDAJA RADA MENTORU 

 
Članak 7. (PZR) 

(1) Student prijavljuje završni rad/završni koncert u studentsku službu, na za to 
predviđenom obrascu (prijavi), najkasnije do 15. travnja  posljednje akademske godine 
studija. 
(2) Student samostalno formulira teze završnog rada/samostalno uvježbava i izrađuje 
elemente pripreme završnog koncerta. U postupku izrade završnog rada/pripreme 
završnog koncerta student postupa prema uputama i primjedbama mentora i 
sumentora. 
(3) Student predaje prvu inačicu završnog rada mentoru koji ju je dužan pregledati u 
roku od najdulje mjesec dana od primitka te uputiti primjedbe i sugestije za njegovo 
poboljšanje. Student dolazi na preslušavanje i izvedbu programa završnog koncerta 
mentoru koji mu je dužan dati primjedbe i sugestije za njegovo poboljšanje. 
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Članak 7. (PDR) 
(1) Student prijavljuje diplomski rad/diplomski koncert u studentsku službu, na za to 
predviđenom obrascu (prijavi), najkasnije do 15. travnja posljednje akademske godine 
studija. 
(2) Student samostalno formulira teze diplomskog rada/samostalno uvježbava i 
izrađuje elemente pripreme diplomskog koncerta. U postupku izrade diplomskoga 
rada/pripreme diplomskoga koncerta student postupa prema uputama i primjedbama 
mentora i sumentora.  
(3) Student predaje prvu inačicu diplomskoga rada mentoru, koji ju je dužan pregledati 
u roku od najdulje mjesec dana od primitka te uputiti primjedbe i sugestije za njegovo 
poboljšanje. Student dolazi na preslušavanje i izvedbu programa završnog koncerta 
mentoru koji mu je dužan dati primjedbe i sugestije za njegovo poboljšanje. 
 

 
Odluka o prijavi teme i predaji završnog i diplomskog rada mentoru 

1. Student s mentorom (i sumentorom) postiže dogovor o temi završnog i diplomskog rada te 

najkasnije do 15. travnja posljednje akademske godine studija popunjava obrazac koji 

potpisuje mentor (i sumentor). 

2. Mentor (sumentor) zadržava popunjeni obrazac o prijavi teme do sjednice Odsjeka za 

povijest koja se održava u roku od tri radna dana nakon 15. travnja. Na sjednici se 

natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Odsjeka odobravaju naslov rada i 

mentorstvo (sumentorstvo) završnog i diplomskog rada, a predstojnik Odsjeka obrasce 

odmah po završetku sjednice dostavlja studentskoj službi. 

3. U slučaju neprihvaćanja pojedine teme ili mentorstva (sumentorstva), novo se rješenje 

mora dogovoriti i prihvatiti na sjednici Odsjeka do 30. travnja. 

4. Sve naknadne promjene teme i mentorstva (sumentorstva) moraju biti potvrđene na 

sjednici Odsjeka za povijest. Manje jezično-stilske promjene naslova, koje ne mijenjaju 

temu rada, nije potrebno posebno odobravati. 

5. Popis odobrenih tema objavljuje se na mrežnim stranicama. 

6. Ako student do 30. rujna želi dovršiti preddiplomski studij, prvu inačicu cjelovitog 

završnog rada mentoru (sumentoru) mora predati najkasnije do 1. rujna tekuće akademske 

godine. 

 

 

III. POVJERENSTVO I OBRANA 

 
Članak 8. (PZR) 

(1) Završni rad se brani/završni koncert se izvodi pred povjerenstvom koje uz mentora 
(i sumentora) ima još dva (2) člana, od kojih je jedan predsjednik povjerenstva. 
(2) Mentor obavještava studentsku službu o sastavu povjerenstva, vremenu i mjestu 
održavanja obrane završnog rada/izvedbe završnog koncerta. Studentska služba 
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obavještava studenta i ističe obavijest o obrani završnog rada/izvedbi završnog 
koncerta na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama odjela/studija najkasnije 3 dana prije 
obrane završnog rada/izvedbe završnog koncerta. 
(3) Predsjednik povjerenstva može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, 
umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju koji je zaposlenik Sveučilišta i sudjeluje u 
nastavi na dotičnom preddiplomskom i stručnom studiju. 
(4) Ostali članovi povjerenstva mogu biti u znanstveno-nastavnom, umjetničko-
nastavnom, nastavnom ili suradničkom zvanju. 
(5) Većina članova povjerenstva moraju biti nastavnici iz znanstvenog polja u kojem 
je izabrana tema završnog rada/izabran program završnog koncerta. 
 
 

Članak 8. (PDR) 
(1) Diplomski rad se brani/diplomski koncert se izvodi pred povjerenstvom koje uz 
mentora (i sumentora) ima još dva (2) člana/četiri (4) člana, od kojih je jedan 
predsjednik povjerenstva. 
(2) Mentor obavještava studentsku službu o sastavu povjerenstva, vremenu i mjestu 
održavanja obrane diplomskog rada/izvedbe diplomskog koncerta. Studentska služba 
obavještava studenta i ističe obavijest o obrani diplomskog rada/izvedbi diplomskog 
koncerta na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama odjela/studija najkasnije 3 dana prije 
obrane diplomskog rada/izvedbe diplomskog koncerta. 
(3) Predsjednik povjerenstva može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom, 
umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju koji je zaposlenik Sveučilišta i sudjeluje u 
nastavi na dotičnom diplomskom studiju. 
(4) Ostali članovi povjerenstva mogu biti u znanstveno-nastavnom, umjetničko-
nastavnom, nastavnom ili višem suradničkom zvanju. 
(5) Većina članova povjerenstva moraju biti nastavnici iz znanstvenog polja u kojem 
je izabrana tema diplomskog rada. 

 

Odluka o sastavu povjerenstva za obranu završnog i diplomskog rada 

1. Sukladno pravilnicima tročlano povjerenstvo čine predsjednik, mentor i treći član 

povjerenstva. 

2. Članovi povjerenstva mogu biti svi članovi Odsjeka za povijest, neovisno o zvanju. 

3. Predsjednik povjerenstva mora biti član Odsjeka za povijest u znanstveno-nastavnom 

zvanju. 

4. U slučaju sumentorstva, i mentor i sumentor jesu članovi povjerenstva koje s 

predsjednikom i članom postaje četveročlano. 

5. Vanjski suradnik studija povijesti može biti član povjerenstva kao mentor (sukladno 

točkama 5. i 6. Odluke o mentorstvu) ili kao treći član, ali pritom najmanje dva člana 

povjerenstva moraju biti članovi Odsjeka za povijest. 

6. Zahtijeva li to interdisciplinarnost teme, treći član povjerenstva može biti nastavnik s 

drugih studija i sastavnica koji je zaposlen na Sveučilištu, ali pritom najmanje dva člana 

povjerenstva moraju biti povjesničari, bilo u svojstvu člana Odsjeka za povijest 

(predsjednik, mentor) ili u svojstvu vanjskog suradnika (ako je mentor). 
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7. U svim ostalim slučajevima o mogućim iznimkama u sastavu povjerenstva odlučuju 

članovi Odsjeka za povijest većinom glasova. 

8. Obavijest o dogovorenoj obrani mentor (sumentor) šalje na nastavničku mailing-listu 

Odsjeka za povijest najkasnije tri dana prije obrane. Također najkasnije tri dana prije 

obrane obavijest o obrani mora biti objavljena na mrežnim stranicama Odsjeka za što je 

zadužen jedan od članova Odsjeka. Obavijest sadržava ime i prezime studenta, naslov i 

vrstu rada, vrijeme obrane i sastav povjerenstva. 

 

Predstojnik Odsjeka za povijest 

        doc. dr. sc. Igor Duda 

 


