
DUŽNOSTI MENTORA 

Mentor bi trebao osigurati odgovarajuće uvjete rada i intelektualnu klimu u kojoj se doktorand 

razvija i obavlja svoje istraživanje. 

 Mentor osigurava da tijekom izrade doktorskoga rada doktorand može steći druge bitne vještine 

koje će mu omogućiti uspješno obavljanje zadataka koji ga čekaju nakon obrane doktorata unutar i 

izvan znanstvene zajednice.  

Mentor  je  zajedno s pristupnikom odgovoran za učinkovitost  izrade doktorskoga rada. 

Mentor mora potaknuti doktoranda da dovrši svoj rad u razumnome roku. 

Mentor odgovara za stvaranje ugodnoga profesionalnog radnog okružja i uključivanje  doktoranda u 

istraživačku skupinu. To uključuje uzimanje u obzir i osobne situacije pristupnika koja može imati 

utjecaj na istraživanja. 

Mentor stvara okružje u kojemu se poštuje akademska čestitost (npr. zaštita osobnih podataka 

ispitanika,  odgovorno autorstvo, izbjegavanje sukoba interesa). 

Konkretni zadaci mentora su: 

– pomoći doktorandu oko  plana i provođenja istraživanja i po potrebi prilagoditi ih pojedinomu 

doktorandu  

– pomoći doktorandu da  istraživanja uključi u širi kontekst 

– pomoći doktorandu  u interpretaciji i analizi rezultata dobivenih istraživanjem 

– poticati doktoranda da predstavi svoj rad, redovito  biti prisutan kad ga predstavlja  te  dati 

doktorandu povratnu informaciju o njegovoj uspješnosti u predstavljanju vlastitih rezultata 

istraživanja 

– poticati doktoranda na kritičko promišljanje o vlastitome  istraživačkom radu 

– uvesti doktoranda u svijet istraživanja, uključiti ga u istraživanja koja provodi unutar svoje 

istraživačke skupine, dovesti  ga u kontakt s istraživačima koji provode istraživanja u njegovu 

području na nacionalnoj i međunarodnoj razini te ga poticati da aktivno sudjeluje na konferencijama i 

na suradnju s kolegama i ustanovama iz područja njegova   istraživanja 

 - poticati doktoranda da objavi rezultate svojih istraživanja u međunarodno priznatim časopisima, 

objasniti mu mogućnosti njihova objavljivanja, poučiti ga pisanju znanstvenih radova i pomoći mu 

oko pripreme za njihovo objavljivanje te u sklopu toga dati doktorandu da bude prvi autor na 

publikacijama.  

Svojim potpisom jamčim da prihvaćam sve navedene dužnosti i da ću im pristupiti odgovorno. 

Ime i prezime mentora 

Potpis 



DUŽNOSTI  DOKTORANDA 

Doktorand ima dužnost temeljito upoznati područje istraživanja prije izrade doktorskoga rada. 

Doktorand preuzima odgovornost za provođenje istraživanja i spreman je svladati vještine potrebne 

za rješavanje problema i uspješnu komunikaciju. Odgovoran je i za razvoj svojega talenata i karijere i 

za ispunjavanje uvjeta potrebnih za postizanje doktorata znanosti. 

Doktorand bi trebao iskoristiti prilike koje mu mentor pruža kad je riječ o uključivanju u znanstveno 

područje njegova istraživanja i umreživanje s ostalim znanstvenicima (npr. aktivno sudjelovanje na 

konferencijama, suradnja s drugim znanstvenicima i institucijama). 

Doktorand je odgovoran za nastanak znanstvenih radova povezanih uz doktorsko istraživanje i ima 

pravo biti prvim autorom na takvu radu – naravno, ako je riječ o odgovarajućemu doprinosu. 

Doktorand treba uvijek poštovati načela akademske čestitosti ( npr. dobro upravljanje podatcima o 

istraživanju i podatcima proizišlim iz istraživanja, primjena načela odgovornoga autorstva, 

izbjegavanje sukoba interesa). 

Doktorand je odgovoran i za primjereno prikupljanje podataka povezanih s temom doktorskoga rada, 

koji uvijek trebaju biti dostupni mentoru i provjerljivi te zajedno s mentorom voditi računa o 

mogućim patentnim pravima koja takve podatke, kad je to potrebno, mogu zaštiti. 

Doktorand zajedno s mentorom sastavlja plan istraživanja i prema tome odabire i predmete koje će 

slušati tijekom doktorskoga studija. 

Doktorand treba što prije izvijestiti mentora  o problemima koji se mogu pojaviti tijekom istraživanja 

povezanoga s doktorskim radom. 

Doktorand je zajedno s mentorom odgovoran za učinkovitost u pisanju doktorskoga rada,  koji treba 

završiti u odgovarajućemu roku, i napredak u postizanju doktorata znanosti. 

Doktorand treba djelovati usmjereno i aktivno i osigurati napredak u istraživanju povezanom s 

doktorskim radom: 

– aktivno sastavljati pitanja na koja želi odgovoriti svojim istraživanjem 

– biti odgovoran za planiranje, provođenje i modifikaciju istraživanja – ako je to potrebno 

– biti odgovoran za analizu i tumačenje  podataka dobivenih istraživanjem 

– staviti istraživanje u širi znanstveni kontekst 

– kritički promišljati o istraživanju koje provodi. 

Svojim potpisom jamčim da prihvaćam sve navedene dužnosti i da ću im pristupiti odgovorno. 

Ime i prezime doktoranda 

Potpis 

 



 


