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Europska unija
Ulaganje u budućnost

Ovaj glasnik izrađen je u sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, koji je 
odobren u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.  Projekt je 
sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.  Za sadržaj u ovom glasniku odgovorno je isključivo Sveučilište u Zagrebu.
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Nositelj projekta
Sveučilište u Zagrebu

Projektni tim
Voditeljica projekta:
prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za 
znanosti i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu
Projektna menadžerica: 
Ina Štander, Sveučilište u Zagrebu
Suradnici na projektu:
Mr. sc. Slaven Mihaljević, voditelj Ureda za 
doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu
Božica Bartolac, stručna suradnica 
za doktorske programe

Partnerska sveučilišta
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Splitu
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište Jurja Dobrile u  Puli

Suradne organizacije
Agencija za mobilnost i programe EU
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Mreža mladih znanstvenika – M�Z

Predstavljamo Vam glasnik projekta 
Modernizacija doktorske izobrazbe kroz 
implementaciju Hrvatskoga 
kvalifikacijskog okvira - MODOC

Zadovoljstvo nam je predstaviti elektronički glasnik projekta Modernizacija doktorske izobraz-
be kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira - MODOC, projekta koji provodi 
Sveučilište u Zagrebu (Ured za doktorske studije i programe) u partnerstvu sa sveučilištima u 
Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Puli i Osijeku. 

Ovim glasnikom želja nam je predstaviti MODOC projekt akademskoj zajednici, osobito onima 
koji su izravno uključeni u proces doktorske izobrazbe, samim doktorandima te potencijalnim 
poslodavcima izvan sveučilišnog sustava.

U ovom broju pronaći ćete opće informacije o projektu – kako je nastala ideja za ovaj projekt, koji 
su njegovi ciljevi te koje aktivnosti ćemo provoditi kako bismo te ciljeve postigli. Također, predsta-
vit ćemo rezultate istraživanja provedenog među poslodavcima i doktorandima, koji će biti objav-
ljeni u dvije studije krajem travnja. Za kraj glasnika namijenili smo najave daljnjih aktivnosti – 
izradu kurikuluma te pripremu akademskog osoblja za daljnju provedbu projekta.

Za primanje obavijesti o MODOC projektu te za primanje glasnika možete se prijaviti na MODOC 
mailing listu na poveznici:  h�p://goo.gl/uxW1E2

Također, informacije o projektu i projektne novosti možete saznati i na projektnoj web stranici 
www.modoc.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na  doktorski.studiji@unizg.hr.

Srdačni pozdravi od MODOC projektnog tima! 
 www.modoc.hr/projektni-tim

https://docs.google.com/forms/d/1q3FPON1Cl1f2MVGHBPGqymcmXnwrAdG2vOE8VvNzH7Y/viewform
http://modoc.hr/
http://modoc.hr/projektni-tim/
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Što želimo postići ovim projektom?

Dugogodišnje bavljenje doktorskim obrazovanjem i rad s doktorandima pokazali su nam da je 
jedan od osnovnih problema s kojima se susreću tijekom doktorskog studija slaba mogućnost 
razvoja dodatnih vještina i kompetencija koje bi im pomogle u osobnom razvoju, provođenju i 
razmišljanju o komercijalnim potencijalima istraživanja i razvoju profesionalne karijere. Ovo je 
osobito važno kada se uzmu u obzir promjene koje se odvijaju u doktorskom obrazovanju te 
činjenica da samo mali broj doktoranada nastavlja karijeru u akademskom sektoru.

Projektni rezultati usmjereni su stoga prema unaprjeđenju vještina poput sposobnosti za samo-
stalno upravljanje projektima, uspješno upravljanje timom i poticanje profesionalnog razvoja 
doktoranada kroz prepoznavanje mogućnosti u različitim područjima poslovanja. 

Projektom na sveučilištima želimo stvoriti preduvjete za sustavno unaprjeđenje dodatnih vještina 
i kompetencija doktoranada, i to tako da stvorimo temelje za kontinuirano provođenje programa 
radionica u okviru doktorskih studija.

Kako bismo ostvarili planirano, projekt smo zamislili u četiri koraka:

Analizu stanja čine istraživanja među doktorandima o njihovim profesionalnim i osobnim 
kompetencijama te istraživanje s poslodavcima o očekivanjima tržišta rada. Na osnovu 
prikupljenih podataka izraditi ćemo kurikulum za unaprjeđenje profesionalnih i 
osobnih kompetencija doktoranada, u skladu sa Hrvatskim kvalifikacijskim 
okvirom. Kako bi se osigurao daljnji razvoj i provedba kurikuluma, organizirat 
ćemo trening novih trenera koji će provoditi radionice za doktorande svih 
hrvatskih sveučilišta nakon završetka projekta.

Održivost projekta osigurat ćemo izradom nacionalnih smjer-
nica za provedbu i daljnji razvoj profesionalnih i osobnih 
kompetencija doktoranada tijekom doktorskog 
studija.

Provedbom projekta stvorit ćemo temelje za mogućnost 
kontinuiranog provođenja radionica za doktorande te 
pripremiti bazu novih trenera na svim hrvatskim 
sveučilištima. Što je još važnije, stvorit ćemo temelje za 
uključivanje programa razvoja dodatnih vještina i 
kompetencija doktoranada kao standard u doktorskoj 
izobrazbi. 

Analiza
stanja

Razvoj
kurikuluma

Trening
trenera Smjernice

2MODOC NEWSLETTER

Sveučilište u Zagrebu
Ured za doktorske studije i programe
Adresa: Trg maršala Tita 14,  HR-10000 Zagreb
Lokacija: Zvonimirova 8, Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4698 171/172/181
E-mail: doktorski.studiji@unizg.hr
Web stranica: www.modoc.hr



1
M

O
D

O
C

 N
EW

SL
ET

TE
R

Proveli smo istraživanje među doktorandima 
i poslodavcima o pripremljenosti mladih 
doktora znanosti za tržište rada
U sklopu MODOC projekta proveli smo dva istraživanja: jedno među doktorandima hrvatskih 
sveučilišta, drugo među hrvatskim poslodavcima koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti doktore 
znanosti. Istraživanja su provedeno na nacionalnoj razini, a uključila su doktorande sa svih hrvat-
skih sveučilišta te poslodavce koji posluju i zapošljavaju na području Republike Hrvatske.  Rezulta-
ti istraživanja bit će objavljeni u dvije studije koje će se tiskati krajem travnja, kada će se moći 
preuzeti i u elektroničkom obliku na internetskoj stranici projekta. 

Što misle doktorandi?
Istraživanjem provedenim među doktorandima ispitali smo trenutnu razinu njihovih kompetenci-
ja te stavove samih doktoranada o ulozi koju bi doktorski programi trebali imati u daljnjem razvoju 
dodatnih vještina te u pripremi mladih doktora znanosti za suvremena kretanja na tržištu rada. 

Odgovore smo prikupili putem internetskog upitnika na koji se odazvalo više od 1700 doktorana-
da koji su ocjenjivali kvalitetu doktorskih studija koje pohađaju po pitanju razvoja profesionalnih 
i osobnih vještina koje smo definirali u upitniku: upravljanje projektima, upravljanje vremenom, 
odgovornost, fleksibilnost, proaktivnost, komunikacijske vještine, timski rad, upravljanje timom, 
razvoj karijere, identifikacija mogućnosti za razvoj karijere, umrežavanje, vještina vođenja 
intervjua, poslovna svjesnost i druge. 

REZULTATI 

Istraživanje je pokazalo da doktorandi smatraju kako najbolje razvijene kompetencije imaju one 
koje ulaze u grupu profesionalnih kompetencije (kao što su odgovornosti i proaktivnost, kao i 
intelektualna znatiželja i rješavanje problema) dok su nešto slabije ocjenjene upravljačke sposob-
nosti i sposobnost upravljanja ljudima i projektima.

Većina doktoranada smatra da su kompetencije razvili više kroz neformalnu izobrazbu i stjeca-
njem iskustva tijekom trajanja doktorskog studija, nego kroz neki oblik formalnog stjecanja vješti-
na tijekom studija. Više od polovice ispitanika smatra da im doktorski program nije pomogao u 
razvijanju vještina potrebnih za daljnju karijeru.

Više od 60% ispitanika izrazilo je želju za nastavkom karijere u visokom obrazovanju (44% smatra 
da će to i postići), dok manje od 10% doktoranada želi nastaviti karijeru izvan akademske zajednice 
(samo-zapošljavanje/pokretanje tvrtke).

Razvoj karijere i menadžerske kompetencije ne smatraju se od velike važnosti za razliku od istraži-
vačkih kompetencija ili profesionalne učinkovitosti. Vrlo mali broj ispitanika smatra da su podu-
zetničke vještine od neke važnosti za njih.
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Što očekuju poslodavci?
Istraživanjem provedenim među poslodavcima ispitali smo što o zapošljavanju kandidata s dokto-
ratom znanosti misle potencijalni poslodavci, na kojim radnim mjestima ih vide te koje kompe-
tencije od takvih kandidata očekuju. Poslodavci su izražavali svoje mišljenje o mogućnostima svoje 
institucije, udruženja ili tvrtke da zaposle osobe s doktoratom, o svojim iskustvima sa zaposlenici-
ma s doktoratom (u slučajevima poslodavaca koji ih već zapošljavaju), o njihovim vještinama te 
načinu na koji su zaposlenici s tom razinom izobrazbe doprinijeli kvaliteti i razvoju poslovanja. Pri 
tome su procjenjivali razinu vještina svojih zaposlenika s doktoratom znanosti, ocjenjujući razinu 
istih vještina koju su ocjenjivali i doktorandi u svojim upitnicima. 

REZULTATI 

Vrlo mali broj poslodavaca koji se bave istraživanjima zapošljava doktore znanosti, a još manji broj 
je izjavio da imaju radna mjesta koja zahtijevaju doktorat znanosti. Trenutna potreba za doktorima 
znanosti izvan organizacija visokog obrazovanja je na niskoj razini. 

Poslodavci zapošljavaju doktore znanosti na ona radna mjesta koja su usko vezana uz područje 
njihovog doktorskog rada. Nije prepoznat potencijal doktora znanosti za zapošljavanje na nekom 
drugom radnom mjestu temeljem dodatnih vještina i kompetencija stečenih tijekom doktorskog 
studija.

Velike privatne kompanije i vrlo male tvrtke zasnovane na znanju (knowledge-based) najviše 
prepoznaju korist od doktora znanosti, za razliku od organizacija u javnom sektoru. 

Poslodavci su ocijenili proaktivnost i odgovornost kao najvažnije kompetencije doktora znanosti, 
te, iako smatraju da doktori znanosti posjeduju većinu potrebnih kompetencija, neke kompeten-
cije (npr. upravo proaktivnost) nisu dovoljno razvijene kod doktoranada. Nadalje, većina posloda-
vaca smatra da doktorski programi trenutno nisu učinkoviti u razvijanju profesionalnih i osobnih 
kompetencija doktoranada, te da doktori znanosti nisu spremni za šire tržište rada u Hrvatskoj.

Načelno, većina poslodavaca je zainteresirana za neki oblik sudjelovanja u 
kreiranju i implementaciji razvoja dodatnih vještina doktoranada, ali 
trenutni odnos između sveučilišta i poslovnog sektora je vrlo 
ograničen, a gotovo ga i nema u područjima 
zapošljavanja i profesionalnog razvoja.

Kako ćemo iskoristiti dobivene rezultate?
Nakon provedenih istraživanja među doktorandima i poslodavcima, projekt nastavljamo izradom 
kurikuluma za razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada tijekom doktorskog 
studija. Kurikulum će se temeljiti na rezultatima provedenih istraživanja među doktorandima i 
poslodavcima te na temelju diskusije i zaključaka tijekom sastanaka projektnih partnera, u koje će 
biti uključeni prorektori za znanost svih hrvatskih sveučilišta. 

Kurikulum će sadržavati programe radionica 
ciljanih na razvoj i usavršavanje pojedinih 
dodatnih vještina, s naglaskom na one za 
koje se kroz prethodno provedena istraži-
vanja pokazalo da su nedovoljno zastu-
pljene. Kurikulum izrađen u sklopu 
projekta MODOC moći će se provodi-
ti i razvijati na doktorskim studijima 
svih partnerskih sveučilišta, a u cilju 
ostvarivanja kontinuirane provedbe 
programa za razvoj profesionalnih i 
osobnih kompetencija doktoranada. 

U tu svrhu će se tijekom MODOC projekta 
provesti usavršavanje i priprema akademskog 
osoblja za provedbu izrađenog kurikuluma nakon 
završetka projekta. Također, tijekom trajanja projekta provest će 
se niz pilot radionica za doktorande, na temelju kojih će se vrednovati uspješnost 
izrađenog kurikuluma i provedene pripreme akademskog osoblja. 

U usavršavanje akademskog osoblja te u pilot radionice za doktorande bit će uključena sva 
partnerska sveučilišta. Zainteresirani mogu iskazati interes za sudjelovanje u radionicama za 
pripremu akademskog osoblja za provedbu kurikuluma prijavom putem internetske stranice 
projekta, na poveznici:  h�p://goo.gl/FgQv0f

Također, doktorandi Sveučilišta u Zagrebu i partnerskih sveučilišta na projektu, mogu iskazati 
interes za sudjelovanje u pilot radionicama za doktorande prijavom putem internetske stranice 
projekta, na poveznici:  h�p://goo.gl/KkcqjE

O čemu ćete čitati u idućem broju glasnika 
projekta MODOC?
U idućem broju pripremit ćemo više informacija o kurikulumu, pripremi akademskog osoblja za 
provođenje kurikuluma te o provedenim pilot radionicama za doktorande. Stoga se nemojte 
zaboraviti prijaviti za primanje glasnikana, na poveznici:  h�p://goo.gl/uxW1E2

Ugovorno tijelo
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje 
strukturnim instrumentima
www.asoo.hr | defco@asoo.hr

Referentna tijela
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
www.mzos.hr | esf@mzos.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
www.mrrfeu.hr | fondovi@mrrfeu.hr

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
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kompetencija doktoranada, te da doktori znanosti nisu spremni za šire tržište rada u Hrvatskoj.

Načelno, većina poslodavaca je zainteresirana za neki oblik sudjelovanja u 
kreiranju i implementaciji razvoja dodatnih vještina doktoranada, ali 
trenutni odnos između sveučilišta i poslovnog sektora je vrlo 
ograničen, a gotovo ga i nema u područjima 
zapošljavanja i profesionalnog razvoja.

Kako ćemo iskoristiti dobivene rezultate?
Nakon provedenih istraživanja među doktorandima i poslodavcima, projekt nastavljamo izradom 
kurikuluma za razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada tijekom doktorskog 
studija. Kurikulum će se temeljiti na rezultatima provedenih istraživanja među doktorandima i 
poslodavcima te na temelju diskusije i zaključaka tijekom sastanaka projektnih partnera, u koje će 
biti uključeni prorektori za znanost svih hrvatskih sveučilišta. 

Kurikulum će sadržavati programe radionica 
ciljanih na razvoj i usavršavanje pojedinih 
dodatnih vještina, s naglaskom na one za 
koje se kroz prethodno provedena istraži-
vanja pokazalo da su nedovoljno zastu-
pljene. Kurikulum izrađen u sklopu 
projekta MODOC moći će se provodi-
ti i razvijati na doktorskim studijima 
svih partnerskih sveučilišta, a u cilju 
ostvarivanja kontinuirane provedbe 
programa za razvoj profesionalnih i 
osobnih kompetencija doktoranada. 

U tu svrhu će se tijekom MODOC projekta 
provesti usavršavanje i priprema akademskog 
osoblja za provedbu izrađenog kurikuluma nakon 
završetka projekta. Također, tijekom trajanja projekta provest će 
se niz pilot radionica za doktorande, na temelju kojih će se vrednovati uspješnost 
izrađenog kurikuluma i provedene pripreme akademskog osoblja. 

U usavršavanje akademskog osoblja te u pilot radionice za doktorande bit će uključena sva 
partnerska sveučilišta. Zainteresirani mogu iskazati interes za sudjelovanje u radionicama za 
pripremu akademskog osoblja za provedbu kurikuluma prijavom putem internetske stranice 
projekta, na poveznici:  h�p://goo.gl/FgQv0f

Također, doktorandi Sveučilišta u Zagrebu i partnerskih sveučilišta na projektu, mogu iskazati 
interes za sudjelovanje u pilot radionicama za doktorande prijavom putem internetske stranice 
projekta, na poveznici:  h�p://goo.gl/KkcqjE

O čemu ćete čitati u idućem broju glasnika 
projekta MODOC?
U idućem broju pripremit ćemo više informacija o kurikulumu, pripremi akademskog osoblja za 
provođenje kurikuluma te o provedenim pilot radionicama za doktorande. Stoga se nemojte 
zaboraviti prijaviti za primanje glasnikana, na poveznici:  h�p://goo.gl/uxW1E2

Ugovorno tijelo
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje 
strukturnim instrumentima
www.asoo.hr | defco@asoo.hr

Referentna tijela
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
www.mzos.hr | esf@mzos.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
www.mrrfeu.hr | fondovi@mrrfeu.hr

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
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Proveli smo istraživanje među doktorandima 
i poslodavcima o pripremljenosti mladih 
doktora znanosti za tržište rada
U sklopu MODOC projekta proveli smo dva istraživanja: jedno među doktorandima hrvatskih 
sveučilišta, drugo među hrvatskim poslodavcima koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti doktore 
znanosti. Istraživanja su provedeno na nacionalnoj razini, a uključila su doktorande sa svih hrvat-
skih sveučilišta te poslodavce koji posluju i zapošljavaju na području Republike Hrvatske.  Rezulta-
ti istraživanja bit će objavljeni u dvije studije koje će se tiskati krajem travnja, kada će se moći 
preuzeti i u elektroničkom obliku na internetskoj stranici projekta. 

Što misle doktorandi?
Istraživanjem provedenim među doktorandima ispitali smo trenutnu razinu njihovih kompetenci-
ja te stavove samih doktoranada o ulozi koju bi doktorski programi trebali imati u daljnjem razvoju 
dodatnih vještina te u pripremi mladih doktora znanosti za suvremena kretanja na tržištu rada. 

Odgovore smo prikupili putem internetskog upitnika na koji se odazvalo više od 1700 doktorana-
da koji su ocjenjivali kvalitetu doktorskih studija koje pohađaju po pitanju razvoja profesionalnih 
i osobnih vještina koje smo definirali u upitniku: upravljanje projektima, upravljanje vremenom, 
odgovornost, fleksibilnost, proaktivnost, komunikacijske vještine, timski rad, upravljanje timom, 
razvoj karijere, identifikacija mogućnosti za razvoj karijere, umrežavanje, vještina vođenja 
intervjua, poslovna svjesnost i druge. 

REZULTATI 

Istraživanje je pokazalo da doktorandi smatraju kako najbolje razvijene kompetencije imaju one 
koje ulaze u grupu profesionalnih kompetencije (kao što su odgovornosti i proaktivnost, kao i 
intelektualna znatiželja i rješavanje problema) dok su nešto slabije ocjenjene upravljačke sposob-
nosti i sposobnost upravljanja ljudima i projektima.

Većina doktoranada smatra da su kompetencije razvili više kroz neformalnu izobrazbu i stjeca-
njem iskustva tijekom trajanja doktorskog studija, nego kroz neki oblik formalnog stjecanja vješti-
na tijekom studija. Više od polovice ispitanika smatra da im doktorski program nije pomogao u 
razvijanju vještina potrebnih za daljnju karijeru.

Više od 60% ispitanika izrazilo je želju za nastavkom karijere u visokom obrazovanju (44% smatra 
da će to i postići), dok manje od 10% doktoranada želi nastaviti karijeru izvan akademske zajednice 
(samo-zapošljavanje/pokretanje tvrtke).

Razvoj karijere i menadžerske kompetencije ne smatraju se od velike važnosti za razliku od istraži-
vačkih kompetencija ili profesionalne učinkovitosti. Vrlo mali broj ispitanika smatra da su podu-
zetničke vještine od neke važnosti za njih.

Što očekuju poslodavci?
Istraživanjem provedenim među poslodavcima ispitali smo što o zapošljavanju kandidata s dokto-
ratom znanosti misle potencijalni poslodavci, na kojim radnim mjestima ih vide te koje kompe-
tencije od takvih kandidata očekuju. Poslodavci su izražavali svoje mišljenje o mogućnostima svoje 
institucije, udruženja ili tvrtke da zaposle osobe s doktoratom, o svojim iskustvima sa zaposlenici-
ma s doktoratom (u slučajevima poslodavaca koji ih već zapošljavaju), o njihovim vještinama te 
načinu na koji su zaposlenici s tom razinom izobrazbe doprinijeli kvaliteti i razvoju poslovanja. Pri 
tome su procjenjivali razinu vještina svojih zaposlenika s doktoratom znanosti, ocjenjujući razinu 
istih vještina koju su ocjenjivali i doktorandi u svojim upitnicima. 

REZULTATI 

Vrlo mali broj poslodavaca koji se bave istraživanjima zapošljava doktore znanosti, a još manji broj 
je izjavio da imaju radna mjesta koja zahtijevaju doktorat znanosti. Trenutna potreba za doktorima 
znanosti izvan organizacija visokog obrazovanja je na niskoj razini. 

Poslodavci zapošljavaju doktore znanosti na ona radna mjesta koja su usko vezana uz područje 
njihovog doktorskog rada. Nije prepoznat potencijal doktora znanosti za zapošljavanje na nekom 
drugom radnom mjestu temeljem dodatnih vještina i kompetencija stečenih tijekom doktorskog 
studija.

Velike privatne kompanije i vrlo male tvrtke zasnovane na znanju (knowledge-based) najviše 
prepoznaju korist od doktora znanosti, za razliku od organizacija u javnom sektoru. 

Poslodavci su ocijenili proaktivnost i odgovornost kao najvažnije kompetencije doktora znanosti, 
te, iako smatraju da doktori znanosti posjeduju većinu potrebnih kompetencija, neke kompeten-
cije (npr. upravo proaktivnost) nisu dovoljno razvijene kod doktoranada. Nadalje, većina posloda-
vaca smatra da doktorski programi trenutno nisu učinkoviti u razvijanju profesionalnih i osobnih 
kompetencija doktoranada, te da doktori znanosti nisu spremni za šire tržište rada u Hrvatskoj.

Načelno, većina poslodavaca je zainteresirana za neki oblik sudjelovanja u 
kreiranju i implementaciji razvoja dodatnih vještina doktoranada, ali 
trenutni odnos između sveučilišta i poslovnog sektora je vrlo 
ograničen, a gotovo ga i nema u područjima 
zapošljavanja i profesionalnog razvoja.

Sveučilište u Zagrebu
Ured za doktorske studije i programe
Adresa: Trg maršala Tita 14,  HR-10000 Zagreb
Lokacija: Zvonimirova 8, Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4698 171/172/181
E-mail: doktorski.studiji@unizg.hr
Web stranica: www.modoc.hr
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https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0As3g3fe_pXw2dEtsQUJjRlE3dGQxckJVeDRlOEVCVkE&gridId=0#edit

