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OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA DOKTORAT  

“PRAVO, ETIKA I EKONOMIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ” 

 

Sveučilište u Milanu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Maastrichtu otvorili su natječaj za šest 

doktorskih stipendija za zajednički doktorski studij “Pravo, etika i ekonomija za održivi razvoj” (Law, 

Ethics and Economics for Sustainable Development - LEES). Tri partnerska sveučilišta pokreću novi 

doktorski program iz međunarodnog i javnog prava, etike i ekonomije za održivi razvoj. Uz tečajeve, 

seminare i znanstveno-istraživačke aktivnosti, a koji će se svi provoditi u cijelosti na engleskom 

jeziku, program je usmjeren na istraživanja složenosti održivog razvoja kroz inovativni 

multidisciplinarni pristup koji kombinira elemente prava, etike i ekonomije.  

Poziv je otvoren za izvrsne i motivirane studente koji žele provesti trogodišnje multidisciplinarno 

istraživanje na jednom od partnerskih sveučilišta koja su raspisala natječaj. Očekuje se kako će se 

na natječaj javiti oni kandidati koji imaju viziju i ambiciju da promjene postojeću, nezadovoljavajuću 

putanju razvoja društva te pritom preuzeti i intelektualne rizike. Očekuje se da se kandidati posvete 

socijalnoj pravdi i zalažu za poboljšanje kvalitete istraživanja u nekoliko različitih područja pri čemu 

je potrebno koristiti istraživačke metodologije različitih polja: prava, etike i ekonomije.  

Poziv je u cijelosti objavljen na web stranici: 

https://www.unimi.it/en/postgraduate/phd/ay-2019-2020-international-and-public-law-ethics-

and-economics-sustainable 

Program vodi Doktorski odbor s visokokvalificiranim međunarodnim stručnjacima, a nadzor 

programa provodi Znanstveno vijeće s vrhunskim međunarodno priznatim znanstvenicima koji 

imaju savjetodavnu ulogu u razvoju istraživačkih područja kao i organizaciji godišnjih međunarodnih 

radionica i ljetnih škola. 

Prva godina programa odvijat će se u Milanu (Italija), gdje će doktorandi pohađati tečajeve i 

seminare, te sudjelovati u aktivnostima i događajima u organizaciji akademske zajednice. Druga i 

treća godina bit će uglavnom posvećene specifičnim istraživačkim projektima studenata, odnosno 

sudjelovanju u širim projektima partnerskih sveučilišta uz suradnju s njihovim savjetnicima. 

Studentima će se odobriti stipendija za provedbu dijela svojih istraživanja bilo na nekom od drugih 

vodećih sveučilišta (Rijeci ili Maastrichtu ili na nekom drugom partnerskom sveučilištu). 

https://www.unimi.it/en/postgraduate/phd/ay-2019-2020-international-and-public-law-ethics-and-economics-sustainable
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Zainteresirani kandidati mogu se kandidirati do 14. listopada 2019. preko sustava za prijavu 

Sveučilišta u Milanu (https://www.unimi.it/en/study/postgraduate-study/doctoral-research-phd-

programmes/how-apply-admission-doctoral-programme ). 

 

Pozivamo kandidate da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i kandidiraju se na natječaj. 

 

 

izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić,  

predstojnica Doktorske škole 
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