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Rijeka, 29. lipnja 2009. 

 
Na temelju članka 59. stavak 1. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst 

od 10. prosinca 2008. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 2. sjednici održanoj 
9. lipnja 2009.g. donio je 

O D L U K U 

 
1. Sastavnice se obvezuju provesti analizu i tematsku raspravu na fakultetskim 

vijećima (vijećima odjela) o doktorskim studijima i povećanju broja doktorata. 

2. Sastavnice se obvezuju izraditi plan doktorskog studija i /ili istraživanja i izrade 

doktorata za svakog doktoranda (asistenta ili znanstvenog novaka) te 

uspostaviti ugovorno odnos sukladno načelima Europske povelje za 

istraživače (The European Charter for Researchers) i europskog Kodeksa za 

novačenje istraživača (The Code of Conduct for the Recruitment of 

Researchers) (dostupno na:  

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf). 

3. Zadužuje se Povjerenstvo za evaluaciju poslijediplomskih studija da u suradnji 

s Centrom za znanost i Centrom za unaprjeñivanje kvalitete izradi plan 

vrednovanja svih doktorskih studija i provede vrednovanje izvedbe doktorskih 

studija na Sveučilištu do kraja 2009. godine. Po provedenom vrednovanju 

Povjerenstvo za evaluaciju poslijediploskih studija će Senatu podnijeti izvješće 

o vrednovanju te iznijeti prijedloge za unaprjeñenje doktorskih programa i 

povećanje broja doktorata na Sveučilištu. 

 

Vrednovanje se treba temeljiti na na samoanalizi nositelja studija, anketiranju 

doktorskih studenata i planu razvoja doktorskog studija. U vrednovanje je, 

pored temeljite analize provedbe programa i standardnih indikatora kvalitete, 

potrebno uključiti sljedeće pokazatelje: 

 

1. Mentorski kapacitet studija i sustavnu brigu mentora o napredovanju 

studenata; 

2. Kriterije za izbor mentora; 

3. Trajanje studija, odnosno vrijeme potrebno za izradu doktorske disertacije 

nakon upisa na studij; 

4. Ulaganja u doktorski studij i doktorande; 



5. Osiguravanje boravka na drugim znanstvenim institucijama tijekom 

doktorskog studija; 

6. Uključenost sudjelovanja u doktorskom studiju i mentorstva u normiranju 

rada nastavnika. 

 

4. Za Program vrednovanja doktorskih studija na Sveučilištu u Rijeci Senat 

utvrñuje ukupni proračun od 50.000,00 kn. Sredstva za provoñenje programa 

osigurat će se temeljem članka 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci. 

5. Pozivaju se sastavnice koje nemaju doktorske studije da provedu raspravu i 

izrade plan njihova doprinosa razvitka riječkog Sveučilišta kao istraživačkog 

sveučilišta. 

 

       R e k t o r 
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