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Obrazac za vanjske evaluatore studijskih programa 

 

Vrednovanje provedbe poslijediplomskoga doktorskog studija 

„naziv studija“ 

„naziv fakulteta“ Sveučilišta u Rijeci 
 

Molimo vas da u odgovarajućim rubrikama ukratko iznesete svoje mišljenje o tome koliko je svaki od 

navedenih aspekata studija kvalitetno osmišljen i provođen i po potrebi ga dodatno komentirate i 

potkrijepite značajnijim primjerima iz studijskog programa i samoevaluacije kao i na temelju posjeta 

sastavnici. 

1. Studiranje i 

studenti 

1.1. Odabir tema i mentora. Formiranje studijskog plana i programa za svakog 

doktoranta. 

 

 

1.2. Omjer doktoranata na studiju iz redova sveučilišnih djelatnika i onih koji studiraju uz 

rad. Uvjetovanost zapošljavanja na radna mjesta na sastavnici s upisom na doktorski 

studij. 

 

 

1.3. Redovitost studija i provedba nastave. Provedba i odjek studentskih anketa. 

 

 

1.4. Usklađenost radnih uvjeta s mogućnošću kombiniranja poslovnih i obiteljskih 

obaveza, odgoja djece i napredovanja u poslu. Mogućnost zamrzavanja statusa i 

studijskog dopusta. 

 

 

1.5. Zastupljenost doktoranata u tijelima odlučivanja sastavnice. 

 

 

2. Nastava i 

nastavnici 

2.1. Struktura i suvremenost nastavnoga programa. Prilagođenost nastave razini 

doktorskog studija. Omjer obveznih i izbornih kolegija. Omjer praktične i teorijske 

nastave na studiju. 

 

 

2.2. Usklađenost kolegija među sobom te usklađenost kolegija s razinom znanja 

potrebnom za izradu disertacija. Omjer između nastavnih aktivnosti i aktivnosti u 

provedbi samostalnog istraživanja. 

 

 

2.3. Usklađenost obaveza u nastavi i istraživanju kao i drugih studijskih obaveza s ECTS 

bodovnim sustavom. Udio studijskih obaveza usmjerenih stjecanju generičkih vještina. 
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2.4. Provedba nastave na engleskome ili nekom drugom jeziku struke. 

 

 

2.5. Istraživačka aktivnost nastavnika. Znanstveni doprinos nastavnika području u kojem 

djeluju. Pokrivenost nastavnoga programa kvalificiranim nastavnicima. 

 

 

3. Znanstvena 

utemeljenost 

studija i 

mentorstvo 

3.1. Broj znanstveno-istraživačkih projekata koji se u sklopu studija provode. Broj aktivnih 

istraživačkih grupa koje sudjeluju u organizaciji i provedbi studija.  

 

 

3.2. Uvjeti za imenovanje nastavnika mentorom. Broj mogućih mentora. Znanstvena 

prepoznatljivost mentora.  

 

 

3.3. Broj doktoranata po mentoru. Sudjelovanje mentora u kreiranju kurikuluma 

doktoranta. 

 

 

3.4. Objektivna evaluacija mentora (objavljeni radovi u časopisima s visokim faktorom 

utjecaja, citiranost, uspješna mentorstva). Subjektivna evaluacija mentora (anketiranje 

doktoranata). 

 

 

4. Povezanost 

s 

istraživanjima 

u zemlji i 

inozemstvu 

4.1. Osnove za suradnju sa znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu. 

 

 

4.2. Udio gostujućih nastavnika među voditeljima kolegija. Udio eminentnih stranih 

nastavnika. 

 

 

4.3. Usavršavanje doktoranta u nekoj drugoj znanstvenoj instituciji. Provjera učinka toga 

usavršavanja. 

 

 

5. Praćenje 

kvalitete 

studija i 

studiranja 

5.1. Rad tijela zaduženog za kontrolu kvalitete studija. Opći akti koji reguliraju provedbu 

studijskoga programa. 

 

 

5.2. Transparentnost uvjeta za prijavu na studij i odabir kandidata. Otvorenost natječaja 

za širi spektar kandidata. Sastav tijela zaduženog za odabir studenata. Postupak 

vrednovanja. 

 

 

5.3. Praćenje rada i periodično izvještavanje mentora o doktorantu. Mogućnost 

očitovanja doktoranta o izvještaju. 

 

 

5.4. Uvjeti za prijavu teme disertacije, za predaju rada i za obranu rada. Obaveza 

objavljivanja rezultata u kvalitetnoj inozemnoj znanstvenoj periodici. 
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5.5. Prosječno vrijeme potrebno za završetak studija. Uspješnost doktoranata upisanih na 

studij. Doprinos studija podizanju interesa za istraživačkim radom. 

 

 

5.6. Praćenje uspješnosti doktoranata nakon završenog studija. Mjere za poticanje 

daljnje znanstvene izobrazbe završenih doktoranata. 

 

 

6. Prostor, 

oprema i 

financiranje 

6.1. Laboratoriji i praktikumi u kojima se izvodi praktična nastava. Računalna oprema. 

Dostupnost znanstvene literature. Financiranje studija. 

 

 

6.2. Omjer proračunskih sredstava i vlastitih prihoda. Poticanje doktoranata na 

prijavljavanje na dodatne izvore financiranja. Poticanje na racionalan odnos prema 

raspoloživim resursima. 

 

 

 

Zaključak 
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