
  

Nacrt 4. Odluke o izmjenama i dopunama  
Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci 

za javnu raspravu 
 

 
Na temelju članka 59. i 151. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst iz 10. prosinca 2008. godine), 
a na prijedlog Savjeta za znanost, Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj ______ sjednici održanoj 
dana___________2013. godine, donio je  
 
 

4. ODLUKA 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci 

 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o studijima (KLASA:003-01/08-01/04; URBROJ: 2170-57-01-08-2 od 01. srpnja 2008. 
godine) i Odluci o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-
04/11-01/02; URBROJ: 2170-57-01-11-155) od 19. srpnja 2011. godine, članak 5. mijenja se i glasi: 

''Program poslijediplomskog doktorskog studija, uz sve navedeno u članku 4., sadrži:  
- popis izvrsnih znanstvenih projekata, mjesta njihova izvođenja i voditelje koji mogu biti 

mentori kod izrade doktorskih radova (disertacije); za potencijalne mentore potrebno je da 
ispunjavaju uvjete propisne dokumentom, ''Minimalni kriteriji za odabir mentora na 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci'' (kriteriji stupanju na snagu 
danom usvajanja na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, a najkasnije s vremenskim razmakom 
od pet godina od trenutaka usvajanja), 

-  status studenta doktorskog studija, 
- načina na koje će sastavnica osigurati dio izobrazbe doktoranda u drugoj ili inozemnoj 

instituciji, 
- način kojim će se osigurati institucijska potpora studentima i osigurati njihovo napredovanje 

do obrane doktorskog rada u roku ne duljem od 6 godina, 
- uvjete i način stjecanja doktorata znanosti upisom doktorskog studija i izradom doktorskog 

rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita, 
- obrasce za praćenje doktorskog studija (Uvjeti za odabir mentora; Prijava teme doktorskog 

rada; Ocjena teme doktorskog rada; Odobravanje teme doktorskog rada; Polugodišnji 
doktorandov izvještaj; Godišnji doktorandov izvještaj; Polugodišnji izvještaj savjetnika ili 
mentora; Godišnji izvještaj savjetnika ili mentora; Zahtjev za promjenu teme ili mentora; 
Zahtjev za odgodu javne rasprave; Godišnji izvještaj o radu studija; Izvještaj o ocjeni 
doktorskog rada; Protokol obrane doktorskog rada) koji se nalaze u privitku ovog Pravilnika i 
njegov su sastavni dio.'' 

 
 
 
 
 



  

Članak 2. 
 
U članku 58. stavku 1. i 2. riječ ''sumentore'' zamjenjuje se riječju ''komentora''. 

U stavku 4. iza riječi ''dekanu'' briše se točka i dodaju se riječi ''na obrascu Sveučilišta (Godišnji 
mentorov izvještaj)''. 
 

Članak 3. 
 

Iza članka 58. dodaje se novi naslov i članak 58a. koji glasi: 
 

Student 
(1) Student najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o svome radu stručnom vijeću nositelja 

studija na obrascu Sveučilišta (Godišnji doktorandov izvještaj). 
(2) Student ima pravo promijeniti mentora i/ili temu doktorskog rada, uz pisani zahtjev studenta i 

očitovanje dotadašnjeg mentora, na obrascu Sveučilišta (Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora) 
 

Članak 4. 
 

U članku 60. točka 3. mijenja se i glasi: 

''- boravka na drugim domaćim ili inozemnim sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u 
trajanju najmanje tri mjeseca ili odgovarajućih studijskih aktivnosti kojima se potiče 
internacionalizacija istraživanja čime se stječe najmanje 20 ECTS bodova.''. 

U točki 4. se iza riječi „drugih“ dodaje riječ „izbornih“. 
 

Članak 5. 
 

U članku 61. u točki 1. iza riječi „tri“ dodaje se riječ ''prvoautorska''. Riječ „njegovim“ ispred riječi 
„studijskim“ se briše, a iza riječi „programom“ se dodaje riječ „njegovog“. 

 
Članak 6. 

 
U članku 62. u stavku 5. se iza riječi „krši“ dodaju riječi „Etički kodeks ili ako krši“, a riječi „ili ako krši 
Etički kodeks“ na kraju rečenice se brišu. 

 
Članak 7. 

 
U članku 63. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„(2) Doktorski rad doktorand izrađuje pod nadzorom mentora. Ovaj rad je javan i može biti 
naknadno objavljen.“ 

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4. postaju stavci 2., 3., 4., 5. 

U novom stavku 3. riječ „člancima“ zamjenjuje se riječima „znanstvenim radovima“. 

U stavku 4. iza riječi ''doktorskih radova Sveučilišta'' dodaje se zarez i tekst ''Uputama za izradu i 
opremanje doktorskog rada na Sveučilištu u Rijeci''. 

 



  

Članak 8. 
 
U članku 64. stavak 1. riječi „pri upisu“ se zamjenjuju riječima „kao uvjet za upis“. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

''(2) Prijava teme doktorskog rada sadrži: 
- naslov rada,  
- pregled znanstvene discipline iz koje je rad i predmet istraživanja,  
- svrhu i ciljeve istraživanja,  
-    obrazloženje radne hipoteze i teza,  
- znanstvene metode koje će se primijeniti,  
- okvirni sadržaj, 
- očekivani znanstveni prinos,  
- primjenu rezultata istraživanja, te 
- popis literature i drugih izvora.  

   Tema doktorskog rada prijavljuje se na obrascu Sveučilišta (Prijava teme doktorskog rada).'' 
 

Članak 9. 
 

Članak 65. mijenja se i glasi: 
''(1) Student javno brani prijavu teme doktorskog rada pred povjerenstvom od najmanje tri 

člana u znanstveno – nastavnom odnosno znanstvenom zvanju koji su priznati stručnjaci u 
području iz kojeg je prijava teme doktorskog rada koje imenuje stručno vijeće nositelja 
studija, mentorom i prodekanom za doktorske studije ili voditeljem doktorskog studija.  

 (2) Povjerenstvo je dužno u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave podnijeti 
stručnom vijeću nositelja studija izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorskog 
rada. Izvješće povjerenstva se podnosi na obrascu Sveučilišta (Ocjena teme doktorskog 
rada). 

 (3) Izvješće povjerenstva mora sadržati: 
- zaključak u koje je navedena ocjena prijavljene teme doktorskog rada i razlozi zbog kojih         
se predlaže takva ocjena, 

 - izvješće s javne obrane teme doktorskog rada, 
 - prijedlog stručnom vijeću te 
 - datum i potpis članova povjerenstva. 
 (4) Stručno vijeće dužno je u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave donijeti odluku 

o prijavi teme doktorskog rada. Na prijedlog povjerenstva za ocjenu prijave teme 
doktorskog rada stručno vijeće može tražiti od doktoranda doradu prijave. Kad 
povjerenstvo za ocjenu negativno ocijeni prijavu teme doktorskog rada nakon što je 
tražena njena dorada stručno vijeće donijet će odluku o obustavljanju postupka za 
stjecanje doktorata znanosti i o tome obavijestiti doktoranda. Pozitivna odluka 
povjerenstva se podnosi na obrascu Sveučilišta (Odobravanje teme doktorskog rada).“ 

 
Članak 10. 

 
U članku 66. stavku 1. iza riječi „Student“ dodaju se riječi „koji je položio sve ispite na doktorskom 
studiju (osim onih prema članku 62. ovog Pravilnika)“. 

U stavku 2. točki 6. iza riječi „doktorske disertacije“ dodaju se riječi „(doktorskog rada)“. 



  

Članak 11. 
 
U članku 67. na kraju stavka 2. dodaje se nova rečenica koja glasi: 

''Izvješće povjerenstva se podnosi na obrascu Sveučilišta (Izvještaj o ocjeni doktorskog rada)''. 

U stavku 3. se riječ „prinos“ zamjenjuje riječju „doprinos“. 

U stavku 5. se riječi „donijet će“ zamjenjuju riječima „može donijeti“. 
 

Članak 12. 
 
U članku 68. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase: 

''(8) U slučaju da rezultati istraživanja doktorskog rada uključuju inovaciju podobnu za zaštitu 
prava intelektualnog vlasništva, doktorand i mentor mogu o tome izvijestiti Ured za transfer 
tehnologije Sveučilišta. U tom slučaju, doktorand može, uz suglasnost mentora, prije predaje 
doktorskog rada na ocjenu, zatražiti da se s predanim doktorskim radom postupa tajno, do 
trenutka javne obrane. 
(9) Ured za transfer tehnologije provodi Postupak pravne zaštite i komercijalizacije rezultata 
istraživanja u skladu s Pravilnikom o Uredu za transfer tehnologije. U tom slučaju, javna obrana 
se može odgoditi, uz suglasnost doktoranda, do najdulje godinu dana od predaje doktorskog 
rada na ocjenu. Zahtjev za odgodu javne rasprave podnosi se na obrascu Sveučilišta (Zahtjev za 
odgodu javne rasprave). Zahtjevu treba priložiti potvrdu Ureda za transfer tehnologije.'' 

 
Članak 13. 

 
Naslov članka 69. mijenja se i glasi: ''Protokol obrane''. 

Dodaje se novi stavak 1. koji glasi: 
''(1) Protokol obrane reguliran je obrascem Sveučilišta (Protokol obrane doktorskog rada)'' 

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. 

Novi stavak 2. mijenja se i glasi: 
''(2) Predsjednik povjerenstva otvara postupak obrane, iznosi opće podatke o studentu, 
rezultatima njegova studija i njegovim radovima te čita obrazloženje ocjene doktorskog rada.'' 

U novom stavku 5. se iza riječi „povjerenstva“ dodaju riječi „i ostalih nazočnih“. 
 

Članak 14. 
 
U članku 71. stavku 1. riječi ''u doktorski rad dodaje'' se mijenjaju i glase „u doktorskom radu 
popunjava (dodaje)“. Iza riječi ''povjerenstva za obranu)“ dodaje se zarez i riječi „potpisima članova 
povjerenstva''. 

U stavku 2. riječi ''mjesec dana od dana obrane'' zamjenjuju se riječima'' 10 dana prije obrane''. 

U stavku 4. riječ „dekanu“ se mijenja i glasi „dekana“. 

Dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase: 



  

„(5) Uz uvezani doktorski rad u tiskanom obliku, knjižnicama se obavezno dostavlja i 
elektronička inačica rada u formatu i na mediju propisanom od strane Senata Sveučilišta u 
Rijeci, osim u slučaju kad to iz objektivnih razloga nije moguće. 
(6) Radi efikasnog provođenja spomenute obveze, Senat donosi Naputak o formatu i mediju 
elektroničkih izdanja koja se dostavljaju na uvrštenje u Repozitorij Sveučilišta u Rijeci.“ 

 
Članak 15. 

 
Na kraju članka 73. briše se točka i dodaju  riječi ''i polja''. 

 
Članak 16. 

 
U članku 75. stavku 2. prva riječ „oduzimanje“ zamjenjuje se riječju „oduzimanjem“. 
 

Članak 17. 
 
U članku 85. brišu se stavci 4., 7. i 8., a dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5. 

U novom stavku 5. se broj citiranog članka „63“ mijenja i glasi „61.“, a iza riječi „doktorske 
disertacije“ dodaju se riječi „(doktorskog rada)“. 

 
Članak 18. 

 
Ovlašćuje se Stručna služba Rektorata da redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Pravilnika o 
studijima. 
 

Članak 19. 
 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci stupa na snagu 
osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Sveučilišta. 
 
 
 
 
 
 
 
 R E K T O R 
 Prof. dr. sc. Pero Lučin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


