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Samoevaluacijski obrazac za ocjenu kvalitete poslijediplomskih  

doktorskih studija na Sveučilištu u Rijeci 

 

 

Za provedbu samoevaluacije zadužen je voditelj doktorskoga studija, prodekan za poslijediplomske 

studije sastavnica Sveučilišta ili prodekan za znanost. Ovdje iznesena mišljenja i ocjene odražavaju stavove 

uprave fakulteta na čelu s dekanom. 

 

 

1. Opći podaci o studijskom programu i njegovoj provedbi 

1.1. Naziv i kratak opis studija, njegovi ciljevi i vizija razvoja (budući da se evaluatorima prilažu i 

studijski programi nema potrebe sve podatke iz programa ponavljati u samoevaluaciji) 

1.2. Opis i grafički prikaz organizacijske strukture studija uključivši sustav odlučivanja, sustav 

nadzora i sustav informiranja  

1.3. Analiza upisne kvote, strukture upisanih studenata s obzirom na broj mentora (broj 

doktoranata na jednog mentora) 

1.4. Kvalitativna usporedba sa sličnim studijima u zemljama EU ili SAD-a (ako držite da je studij 

kvalitetan, čime to obrazlažete?) Institucija treba obrazložiti kako ocjenjuje omjer između 

studijskih obaveza vezanih uz nastavu, istraživanje te stjecanje generičkih vještina? 

1.5. Postojeće slabosti (i nezadovoljstvo stanjem) ako postoje te prijedlozi za njihovo uklanjanje 

 

2. Studiranje i studenti 

2.1. Postoji li mogućnost izbora tema i mentora (jesu li kandidatima unaprijed ponuđeni mentori i 

teme na koje oni apliciraju, a potom se vrši selekcija kroz razgovor s mentorom, ili nekako 

drugačije)? 

2.2. Moraju li kandidati za radna mjesta asistenata i znanstvenih novaka biti upisani na doktorski 

studij? 

2.3. Koliki je udio doktoranata na studiju koji su radno vezani uz projekte (novaci, asistenti, 

ostalo), a koliki doktoranata koji studiraju uz rad koji nije izravno vezan uz istraživanja? 

2.4. Kakva je redovitost studija (kad i kako se izvodi nastava, provjerava li se sudjelovanje 

polaznika u teoretskoj i praktičnoj nastavi i kako to utječe na bodovni sustav)? 

2.5. Kakav je odnos obveznih i izbornih kolegija i kako se formira kurikulum svakog polaznika? 

2.6. Provode li se ankete među studentima nakon odslušanog kolegija i koji je njihov odjek 

(angažman mentora, ostali mehanizmi pomoći studentima)? 

2.7. Koji je odnos praktične i teorijske nastave na studiju? 

2.8. Postoji li suradnja sa sličnim studijima u zemlji i inozemstvu i kako je osigurana „mobilnost“ 

studija? 

2.9. Ima li institucija ugovor o suradnji u organizaciji PDS-a s nekom drugom (domaćom ili 

inozemnom) institucijom i kako se ostvaruje ta suradnja 
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3. Nastava i nastavnici 

3.1. Proizlazi li iz programa kolegija da će studenti dobiti recentna znanja (suvremenost programa, 

vezanost uz projekte, literaturu, itd.)? 

3.2. Je li nastava suvremena i prilagođena razini doktorskog studija? 

3.3. Jesu li kolegiji na razini znanja potrebnih studentima za izvođenje njihovih doktorskih radova? 

3.4. Kako su međusobno usklađeni sadržaji pojedinih kolegija i na koji se način to provjerava? 

3.5. Konkretno navesti znanstvene metode i vještine koje, uz teorijska znanja, polaznik mora 

usvojiti tijekom studija? 

3.6. Postoji li mogućnost provedbe nastave na engleskome? 

3.7. Kvaliteta i broj publikacija u posljednjih 5 godina (je li nastavnik aktivni istraživač?) 

3.8. Znanstveni doprinos području u kojem djeluje nastavnik (najvažnije publikacije i otkrića) 

3.9. Koliko je nastavnik prepoznatljiv u području na nacionalnoj i međunarodnoj razini - citiranost, 

pozvana plenarna predavanja na značajnijim domaćim i međunarodnim skupovima i 

sveučilištima, organizacija značajnijih međunarodnih skupova, najvažnije nagrade i priznanja? 

3.10.U slučaju da u instituciji ne postoje kvalificirani nastavnici/znanstvenici za određeni kolegij  

koji je bitan za formiranje kurikuluma, kako se to pitanje rješava? 

 

4. Znanstvena utemeljenost studija i mentorstvo 

4.1. Navedite glavne znanstvene i tehnologijske projekte na koje se u vašoj instituciji naslanja 

poslijediplomski studij 

4.2. Koje uvjete nastavnik mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan mentorom? 

4.3. Je li mentor voditelj nekog znanstvenog projekta i ako da, kakva mu je znanstvena 

prepoznatljivost (razdoblje od 3 do 5 godina) - samoevaluacija mora sadržavati ove podatke za 

sve mentore na studiju? 

4.4. Navedite raspon broja doktoranata po mentoru u vašoj instituciji. Koliko ima aktivnih 

istraživačkih grupa koje sudjeluju u organizaciji studija?  

4.5. Koliko i kako mentor sudjeluje u kreiranju kurikuluma polaznika studija? 

4.6. Provodi li se evaluacija mentora (objektivna: objavljeni radovi u časopisima s visokim 

faktorom utjecaja, citiranost, uspješna mentorstva itd.) i subjektivna (doktoranti)? 

 

5. Povezanost s istraživanjima u zemlji i inozemstvu 

5.1. Na kojim osnovama se temelji suradnja sa znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu 

(europski projekti, bilateralni projekti, sporazumi o suradnji, studijski boravci, individualna 

suradnja)? 

5.2. Koji je udio inozemnih (gostujućih) nastavnika među voditeljima kolegija i u kojem statusu se  

angažiraju? 

5.3. Koliki je udio eminentnih stranih predavača u nastavi? 

5.4. Provodi li doktorant određeno vrijeme na usavršavanju u nekoj drugoj znanstvenoj instituciji u 

zemlji i inozemstvu i ako da, kako se to provodi i kako se provjerava učinak tog usavršavanja? 

 

6. Prostor i oprema 

6.1. Opišite razinu opremljenosti laboratorija i praktikuma u kojima se izvodi praktična nastava za 

polaznike doktorskih studija 

6.2. Opišite stanje i funkcionalnost računalne opreme i mogućnost da studenti koriste opremu 

izvan nastave 

6.3. Kakva je dostupnost znanstvene literature polaznicima poslijediplomskih studija? 
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7. Praćenje kvalitete studija i studiranja 

7.1. Koje je tijelo zaduženo za kontrolu kvalitete studija? Koliko često se sastaje? Postoje li 

zapisnici sa sastanaka iz kojih je vidljiva njegova operativnost? 

7.2. Kojim općim aktima je regulirana provedba studijskoga programa? 

7.3. Jesu li uvjeti prijave na studij transparentni i provode li se dosljedno? 

7.4. Koje uvjete  mora zadovoljiti doktorant za prijavu teme doktorata, a koje za obranu rada? 

7.5. Usporediti te uvjete s uvjetima na nekoliko sveučilišta u zemljama  EU 

7.6. Postoje li periodična izvješća mentora o kadidatu? Kako se prati njegova uspješnost? 

7.7. Kako se prati uspješnost i kvaliteta rada mentora? 

7.8. Postoji li mogućnost očitovanja studenta na negativan periodični izvještaj mentora? 

7.9. Koje je prosječno vremensko razdoblje potrebno za izradu doktorata? 

7.10.Navesti glavne zajedničke radove nastavnika i doktoranata objavljene u relevantnim   

  časopisima 

7.11.Prezentiraju li doktoranti rezultate svojih istraživanja i jesu li organizirani seminari na  

  kojima doktoranti prezentiraju novosti iz znanstvene literature (tzv.''journal club'')? 

7.12.Koji je postotak uspješnosti doktoranata koji su ušli na doktorski studij? 

7.13.Postoji li sustavno praćenje uspješnosti doktoranta nakon završenog studija (znanstveni i  

  stručni uspjesi, zaposlenja itd.)? 

7.14.Radi li se rang lista uspješnosti doktoranata? 

7.15.Nudi li se najboljim doktorantima mjesto na zavodima odnosno katedrama fakulteta? 

7.16.Postoji li ustanovljena nagrada fakulteta za najuspješnijeg doktoranta (mladog  

 znanstvenika)? 

7.17.Postoji li i kako je definirana obveza objavljivanja rezultata doktorata u kvalitetnoj  

 inozemnoj znanstvenoj periodici? 

7.18.Postoji li sustavan plan daljnje znanstvene izobrazbe završenih doktoranata –  

          postdoktorska usavršavanja u inozemstvu i jesu li im osigurani uvjeti za nastavak  

          znanstvenog rada po povratku (početna sredstva za formiranje laboratorija i osnivanje  

          vlastite grupe)? Ako postoje takvi primjeri, navesti ih poimence u sklopu samoevaluacije i  

         procijeniti njihov uspjeh? 

 

8. Financiranje studija 

8.1. Način financiranja studija i tabelarni prikaz stanja u posljednje dvije godine 

8.2. Kakav je omjer proračunskih sredstava (za potrebe nastave i znanstvenog istraživanja) i 

vlastitih prihoda? Kako se rapodjeljuju vlastiti prihodi fakulteta ostvareni po osnovi 

doktorskog studija? 

 

____________________________ 

         (potpis dekana) 

Klasa: 

Ur. broj: 

U Rijeci, _______________ 


