Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
raspisuje
NATJEČAJ
za upis u poslijediplomski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam, studijski program Arhitektura
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
u akademskoj godini 2010./2011.
Studijski program Arhitektura znanstveno istražuje suvremene fenomene na području arhitektonskog
djelovanja.
Tematske cjeline studijskog programa su: Arhitektonska misao i kritika, Arhitektonsko istraživanje
suvremenosti i Struktura i tehnologija arhitektonske prakse, te Istraživanje kao projekt / projekt kroz
istraživanje.
Poslijediplomski znanstveni studij traje šest (6) semestara i obranom doktorske disertacije stječe se
akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti znanstveno polje arhitektura i
urbanizma.
Pravo upisa imaju:
Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij Arhitekture s prosječnom ocjenom većom od 3,5 (u
sustavu ocjenjivanja 5-10 više od 7,5), te stekli naziv dipl.ing.arh. i pristupnici koji su završili diplomski studij
Arhitekture i urbanizma s prosječnom ocjenom većom od 3,5 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 više od 7,5) te
stekli naziv magistar inženjer arhitekture i urbanizma.
Uz iste uvjete mogu se prijaviti i pristupnici s drugih fakulteta sa završenim sveučilišnim dodiplomskim
studijem, te pristupnici koji su završili diplomski studij, s prosječnom ocjenom studiranja većom od 3,5 (u
sustavu ocjenjivanja 5-10 više od 7,5), kojima će se odrediti eventualni dodatni uvjeti ili obaveza pristupa
razredbenom ispitu. Na razredbenom ispitu polažu se predmeti koji su uvjet za pohađanje nastave na
poslijediplomskom studiju, a određuje ih Vijeće poslijediplomskog studija prema programu studija
Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnici sa postignutim akademskim stupnjem magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti
znanstvenog polja arhitektura i urbanizam mogu upisati III godinu studija (mentorska godina).
Pristupnici uz prijavu trebaju predati izbor svojih radova i opis znanstvenog interesa, te predložiti područje
istraživanja. Vijeće doktorskog studija će prije izbora obaviti razgovor s pristupnicima.
Prijave koje nisu u skladu s uputama neće se uzimati u obzir.
Osim navedenog uz prijavu obavezno priložiti:
dokaz o završenom studiju s potvrdom o postignutim ocjenama iz svih kolegija
preporuke profesora i potencijalnog mentora
domovnicu, a za strane državljane potvrdu o državljanstvu
potvrdu o suglasnosti poslodavca za pohađanje studija (ako je osoba zaposlena)
pisanu izjavu o tome tko će plaćati školarinu (osobno, pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen,
stipendija i sl.).
pisanu potvrdu o jezicima kojima se pristupnik služi
Visina školarine iznosi 15.000 kn po semestru u prve dvije godine studija, i 10.000 kn po semestru u trećoj
godini u kojoj cijeni su i troškovi obrane doktorske disertacije. Školarinu treba uplatiti pri upisu u svaki
semestar na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta broj: 2360000-1101225521 s naznakom "doktorski studij
Arhitektura".
Prijave za upis podnose se do 25. 03.2011., osobno ili preko pošte na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zagreb, Kačićeva 26. Razgovor s prijavljenim kandidatima održat će se 28. ožujka 2011. godine s
početkom u 13 sati. Obavijesti tel. (01) 46 39 287.
Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije kao i imena preporučitelja bit će objavljeni na
http://virtual.arhitekt.hr
Studijski program i izvedbeni plan bit će objavljen na web stranici http://virtual.arhitekt.hr
Nastava I. semestra u ak.god. 2010/11. počinje 30. ožujka 2011. godine.

