
 
Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 
broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i 
članka. 10. stavka. 7. Statuta Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 602-04/15-01/02; URBROJ: 2170-57-01-15-
421, od 29. srpnja 2015. godine). Senat je na svojoj 91. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. 
godine donio 
 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU DOKTORSKE ŠKOLE SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Polje primjene 

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje, djelatnost, unutarnji ustroj i uvjeti za početak rada Doktorske 
škole Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Doktorska škola) kao ustrojbene jedinice Sveučilišta u 
Rijeci koja sudjeluje u izvedbi programa poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta 
u Rijeci. 
 

Članak 2. 
Osnivački ciljevi 

Doktorska škola zasniva se na načelima funkcionalne integracije poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija (u daljnjem tekstu: Doktorskih studija/Programa) što ih izvodi Sveučilište 
neposredno ili putem svojih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica (u daljnjem 
tekstu: Sastavnica) s ciljem: 
1. povećanja istraživačkih i nastavnih kapaciteta, ujednačavanja kriterija doktorskog studiranja, 
poticanja interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti na doktorskim studijima/programima 
Sveučilišta u Rijeci. 
2. poticanja osnivanja interdisciplinarnih, zajedničkih i združenih (međunarodnih) doktorskih studija. 
3. osiguravanja istraživačkog obrazovanja i osposobljavanja utemeljenog na projektu (project-based 
research training). 
4. osiguravanja da student završetkom studija stječe kompetencije iskusnog istraživača koji svoju 
istraživačku karijeru može usmjeriti prema statusu samostalnog istraživača provedbom 
organiziranog postdoktorskog osposobljavanja. 
 

Članak 3. 
Naziv, pravni oblik i sjedište 

1. Doktorska škola osniva se kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci. 
2. Naziv Doktorske škole glasi: Sveučilište u Rijeci, Doktorska škola. 
3. Sjedište Doktorske škole je u Rijeci, Radmile Matejčić X. 
4. U pravnom prometu Doktorska škola nastupa u ime i za račun Sveučilišta i uz svoj naziv obvezno 
koristi naziv i obilježja Sveučilišta. 
5. Sveučilište u Rijeci, kao osnivač Doktorske škole neograničeno odgovara za obveze Doktorske 
škole. 
 
 
II. ZASTUPANJE  
 

Članak 4. 
Osobe ovlaštene za zastupanje 

1. Doktorsku školu zastupa i njenim radom rukovodi Predstojnik. 



2. Predstojniku Doktorske škole u njegovu radu pomažu Voditelji doktorskih studija koji se izvode pri 
Doktorskoj školi. 
3. Predstojnika u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od Voditelja 
doktorskog studija.   
 
 
III. DJELATNOST DOKTORSKE ŠKOLE 
 

Članak 5. 
Djelatnost 

Djelatnost Doktorske škole je: 
1. izvedba i/ili sudjelovanje u izvedbi Doktorskih studija/programa čiji je nositelj Sveučilište 
(Doktorski studij jednog ili više sveučilišnog odjela), zajedničkih studija (Doktorski studij čiji je jedan 
od nositelja Sastavnica Sveučilišta s ili bez pravne osobnosti) te združenih studija (Doktorskih studija 
čiji je jedan nositelj sastavnica Sveučilišta s ili bez pravne osobnosti te barem jedan sunositelj visoko 
učilište izvan RH), 
2. administrativna podrška ustroju i izvedbi Doktorskih studija/programa, 
3. briga o jedinstvenom i usklađenom djelovanju svih sastavnica Sveučilišta koje izvode Doktorske 
studije/programe unutar Doktorske škole,  
4. unapređivanje standarda doktorskog studiranja na Sveučilištu u Rijeci,  
5. predlaganje nadležnim tijelima Sveučilišta mjera i instrumenata za unapređivanje doktorskog 
studiranja na Sveučilištu,  
6. izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost koja je u funkciji provedbe aktivnosti Doktorske 
škole, 
7.  povezivanje i suradnja s drugim srodnim školama u RH i inozemstvu. 
 
 
IV. UNUTARNJI USTROJ DOKTORSKE ŠKOLE 
 

Članak 6. 
Tijela Doktorske škole 

Tijela Doktorske škole čine: 
- Predstojnik Doktorske škole (u daljnjem tekstu Predstojnik) i 
- Vijeće Doktorske škole (u daljnjem tekstu Vijeće). 
 

Članak 7. 
Predstojnik Doktorske škole 

1. Predstojnika imenuje Senat na temelju internog natječaja. 
2. Predstojnik se imenuje iz redova nastavnika zaposlenih na znanstveno-nastavnom radnom mjestu 
na Sveučilištu/sastavnici i koji je međunarodno priznati ugledni znanstvenik. 
3. Predstojnik je po položaju Predsjednik Vijeća. 
4. Predstojnik se bira na vrijeme od tri godine. 
5. Predstojnik Doktorske škole za svoj rad je odgovoran Senatu i Rektoru.  
 

Članak 8. 
Izbor Predstojnika Doktorske škole 

1. Senat pokreće postupak izbora Predstojnika Doktorske škole najkasnije šest mjeseci prije isteka 
mandata objavom javnog poziva i imenovanjem Povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata za 
predstojnika Doktorske škole (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
2. Javni poziv otvoren je 15 dana i objavljuje se na mrežnim stranicama Doktorske škole i Sveučilišta.  
3. Kandidati za Predstojnika dužni su uz prijavu i životopis podnijeti i Program rada za svoj mandat 
koji treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta. 



4. Nepravovremene i nepotpune prijave se ne razmatraju te ih Povjerenstvo odbacuje. 
5. Po zatvaranju javnog poziva, Senat na prijedlog Povjerenstva utvrđuje koji kandidati ispunjavaju 
uvjete za Predstojnika, provodi postupak izbora Predstojnika i donosi Odluku o izboru 
 

Članak. 9. 
Djelokrug rada Predstojnika 

1. Predstojnik ustrojava i odgovoran je za rad i poslovanje Doktorske škole te za provođenje odluka 
Vijeća i Senata. 
2. Predstojnik predsjedava radom Vijeća, priprema i saziva i vodi njegove sjednice, predlaže dnevni 
red i potpisuje odluke Vijeća. 
3. U sklopu svojih nadležnosti Predstojnik: 
a) izrađuje prijedlog općih akata kojima se uređuje rad Doktorske škole;  
b) izrađuje prijedlog Godišnjeg plana aktivnosti Doktorske škole i izvještava o njegovoj provedbi; 
c) izrađuje prijedlog Godišnjeg financijskog plana rada i izvještava o njegovoj provedbi;  
d) predlaže Vijeću imenovanje članova radnih tijela Doktorske škole; 
e) imenuje osobu koja će ga zamijeniti u slučajevima njegove spriječenosti ili odsutnosti; 
f) obavlja druge poslove u skladu s općim aktima kojima se uređuje rad Doktorske škole. 
 

Članak 10. 
Vijeće Doktorske škole 

1. Vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju koji su aktivni mentori studentima na 
doktorskom studiju u čijoj izvedbi sudjeluje Doktorska škola i Studenti tih doktorskih studija. 
2. Broj studenata koji su članovi Vijeća ne može biti manji od 1/6 ukupnog broja članova Vijeća. 
3. Ako se pri Doktorskoj školi izvode Doktorski studiji/programi iz više različitih znanstvenih, odnosno 
umjetničkih područja, Vijeće Doktorske škole može imati i svoja Područna vijeća.   
 

Članak 11. 
Djelokrug Vijeća 

Vijeće odlučuje o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima iz djelokruga rada 
Doktorske škole, te osobito: 
a) utvrđuje prijedloge općih akata kojima se uređuje rad Doktorske škole, uvjete ustroja i izvedbe 
Doktorskih studija/programa, uvjete upisa i razredbeni postupak, prava i obveze studenata, 
stjecanje i gubitak statusa, prava i obveze mentora, sustava praćenja napredovanja studenata kroz 
studij i sl. 
b) usvaja Godišnji plan aktivnosti Doktorske škole i izvješće o njegovoj provedbi;  
c) usvaja Godišnji financijski plan rada Doktorske škole i izvješće o njegovoj provedbi; 
d) na prijedlog Predstojnika imenuje članove radnih tijela Doktorske škole; 
e) predlaže Rektoru i Senatu mjere za poboljšanje kvalitete studijskih programa u čijoj provedbi 
sudjeluje Doktorska škola; 
f) predlaže Senatu raspisivanje natječaja za upis studenata na doktorske studije/programe koji se 
izvode odnosno koji su udruženi u Doktorsku školu; 
g) provodi razredbeni postupak za upis studenata na doktorske studije/programe te donosi odluke 
o rangiranju kandidata sukladno uvjetima upisa; 
h) potvrđuje odluke o imenovanju/promjeni Mentora studentu Doktorskih studija/programa i 
prijavu/izmjenu teme doktorskog rada nakon što su navedene odluke odobrene sukladno pravilima 
pojedinog Doktorskog studija/programa; 
i) obavlja druge poslove u skladu s općim aktima kojima se uređuje rad Doktorske škole. 
 

Članak 12. 
Radna tijela Doktorske škole 

1. Radi provedbe svojih zadaća Doktorska škola može osnivati svoja radna tijela. 



2. Nadležnosti, sastav i način rada radnih tijela Doktorske škole uređuje se općim aktima Doktorske 
škole ili odlukom o imenovanju.  
 
 
V. FINANCIRANJE 
 

Članak 13. 
Financiranje rada Doktorske škole 

1. Doktorska škola financira se iz proračuna Sveučilišta u Rijeci (hladni pogon), grantova, znanstvenih 
projekata  te vlastitih prihoda iz školarina. 
2. Studijski programi koji se izvode u sklopu Doktorske škole financiraju se iz proračuna Sveučilišta u 
Rijeci (programski ugovori za visokoškolsku nastavu i znanstvenu djelatnost), općeg proračuna 
Sveučilišta te dijela školarina za studente. 
3. Doktorski programi sastavnica koji bi se izvodili u sklopu Doktorske škole financiraju se iz 
proračuna sastavnica (programski ugovori za visokoškolsku nastavu i znanstvenu djelatnost), 
grantova, općeg proračuna sastavnica, znanstvenih projekata i dijela školarina za studente. 
4. U općem proračunu Sveučilišta, proračunu sastavnica te provedbenim proračunima programskih 
ugovora predviđaju se sredstva za djelovanje Doktorske škole, odnosno provedbu zajedničkih i 
posebnih doktorskih programa sastavnica koji se namjeravaju izvoditi u sklopu Doktorske škole. 
5. Vlastiti prihodi Doktorske škole mogu se koristiti samo u djelatnostima koje ne štete ostvarenju 
osnovnih ciljeva Doktorske škole. 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
Prijelazne i završne odredbe 

1. Funkcije tijela predviđenih unutarnjim ustrojstvom Doktorske škole do početka rada Doktorske 
škole obavlja Savjet za znanost u suradnji s stručnim službama Rektorata. 
2. U roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke, Senat će provesti postupak izbora 
Predstojnika koji će osigurati uvjete za početak rada Doktorske škole. 
3. Osnivanje Doktorske škole ne zadire u prava sastavnica s pravnom osobnosti koje izvode 
Doktorske studije izvan Doktorske škole da ih nastave izvoditi na način i prema pravilima kako su 
akreditirani.  
4. Nakon početka rada Doktorske škole odnosi između Sastavnica s pravnom osobnosti koje 
nastavljaju sa samostalnim izvođenjem svojih Doktorskih studija i Doktorske škole uređuju se 
Sporazumom o suradnji u kojem se preciziraju mogućnosti i uvjeti sudjelovanja Studenata odnosnih 
Doktorskih studija/programa u nastavi i aktivnostima koje za svoje Studente izvode ili organiziraju 
nositelji odnosnih Doktorskih studija/programa po načelu uzajamnosti. 
6. Nastavnici angažirani kao Mentori na Doktorskim studijima koje samostalno izvode Sastavnice 
mogu biti angažirani kao Mentori i na studijskim programima Doktorske škole, vodeći računa o tome 
da broj Studenata koje ima pojedini Mentor ne prelazi prihvatljivo mentorsko opterećenje. 
 

Članak 15. 
Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Sveučilišta. 

 


