
 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, ul. Ivana Lučića 3 

 

 

N A T J E Č A J 

 

za upis na Doktorski studij psihologije u akademskoj godini 2023./2024. 

 

Uvjeti prijave na natječaj: 

• završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij psihologije, 

• iskazani interes mentora za prihvaćanje kandidata 

• aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 

 

Za polaznike koji su stekli akademski stupanj „magistar znanosti“, „magistar specijalist“ i 

studente koji su odslušali poslijediplomski znanstveni ili poslijediplomski specijalistički 

studij iz psihologije i položili sve propisane predmete, ali nisu obranili završni rad, Vijeće 

studija donijet će prosudbu o priznavanju dijela studija i sukladno tome odobriti upis. 

 

Potrebna dokumentacija: 

• pisana prijava na natječaj za upis na studij, 

• ovjerena kopija diplome (za strane studente obavezna je nostrifikacija diplome. 

Postupak akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

obavlja Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

Sveučilišta u Zagrebu), 

• prijepis ocjena položenih ispita na studiju (preddiplomski i diplomski studij) s 

izračunatom prosječnom ocjenom, 

• kratki profesionalni životopis (do 1800 znakova), 

• obrazloženje motivacije za doktorski studij (do 1800 znakova), 

• opis istraživačkih interesa; teorijska i metodološka elaboracija specifičnog 

područja kojim se kandidat planira baviti tijekom doktorskog studija (do 3600 

znakova). Na temelju ovoga dijela prijave odredit će se tema prijemnog ispita 

koja je u skladu s istraživačkim interesima kandidata, 

• dosadašnja znanstvena postignuća (radove, sažetke priopćenja), 

• pisane preporuke dva sveučilišna nastavnika psihologije, 

• suglasnost mentora o prihvaćanju kandidata, 

• potvrda o uplaćenim troškovima prijemnog postupka 79,63 EUR (600,00 HRK), 

• izjava o financiranju. 

 

 
Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja za upis u doktorski studij polažu prijemni 

ispit. Nakon uspješno položenog prijemnog ispita, kandidati pristupaju motivacijskom 

intervjuu. 

 

Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u Urudžbeni ured, soba D-01 ili se 

šalju poštom na adresu Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. 



 

 

 

Doktorski studij psihologije: 

• broj mjesta: 10 

• školarina po semestru: 1.260,87 EUR (9.500,00 HRK) 

• trajanje studija: 6 semestara (3 godine) 

 

 

Detaljnije informacije o dostupnim mentorima, prijemnom ispitu, hodogramu upisa na 

studij te programu doktorskog studija nađite na internetskoj stranici: 

https://drpsih.ffzg.unizg.hr/ 

 

Natječaj je otvoren do 30.6.2023.  
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