SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
raspisuje natječaj

za upis na međunarodni međusveučilišni
poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij
„Poduzetništvo i inovativnost“
Voditeljica studija: prof. dr. sc. Slavica Singer
Program izvodi
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku,
Hrvatska
u suradnji sa
Turku School of Economics, Finska
Univerza v Mariboru, Slovenija
Universitaet Klagenfurt, Austrija
Durham University, UK

Uvjeti za upis
Pravo upisa na doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“ imaju:
 studenti koji su završili odgovarajući pred-bolonjski, najmanje 4-godišnji sveučilišni
studij
 studenti koji su završili pred-bolonjski sveučilišni znanstveni magisterij
 studenti koji su završili bolonjski sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij i
stekli najmanje 60 ECTS bodova
 studenti sa završenim bolonjskim 3+2 ili 4+1 ili 0+5 studijskim programom.
Studenti čiji prethodni studiji nisu iz područja društvenih znanosti mogu upisati
poslijediplomski doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“, uz polaganje razlike ispita
koju će utvrditi Vijeće doktorskog studija imajući u vidu srodna znanstvena područja, polja i
grane.
Kriteriji odabira polaznika studija
Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog
eseja, postojećim istraživačkim i znanstvenim referencama, te preporuci potencijalnog
savjetnika/voditelja istraživačkog rada. Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija
Doktor znanosti (dr. sc.) iz društvenih znanosti, polje interdisciplinarne znanosti
Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine
ECTS: 180
Prijave:
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno uz naznaku: Prijava za upis na
poslijediplomski doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“, na adresu:
Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7
31 000 Osijek
Prijava mora sadržavati:









Popunjeni prijavni obrazac
Motivacijski esej
Životopis
Preporuku
Prijepis ocjena studija (najviša razina obrazovanja)
Ovjerenu kopiju diplome (najviša razina obrazovanja)
Kopiju domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
Dvije fotografije (4x6)

Cijena studija: 95.000 kn
Mogućnosti plaćanja:



Polaznicima koji uplate cijeli iznos školarine pri upisu odobrava se 5 % popusta .
Polaznici doktorskog studija prilikom upisa plaćaju minimalno 1/3 ukupne školarine, a
ostatak u 2 rate tijekom naredne dvije godine.

Dodatne informacije:
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na:
e-mail: psp@psp.efos.hr
telefon: 031/224-467
www.pspefos.hr

