
SENAT SVEUČILIŠTA RESTRUKTURIRANJE POSLIJEDIPLOMSKOG 

OBRAZOVANJA Kreću izmjene doktorskih studija 

Osam mjera primijenit će se odmah, dok pokretanje postupka za osnivanje Doktorske škole 

Sveučilišta treba razraditi Savjet za znanost 

RIJEKA Članovi Senata Sveučilišta u Rijeci jučer su 

prihvatili mjere za restrukturiranje doktorskih studija, na način 

da osam mjera odmah ide u implementaciju, dok jednu mjeru, 

a riječ je o Usvajanju inicijative za integriranje doktorskih 

studija na razini sveučilišta – pokretanju postupka za 

osnivanje Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci, treba razraditi 

Savjet za znanost.  

    Mjere kojima će se odmah pristupiti su razrada normiranja rada na doktorskom studiju, 

izrada kriterija i standarda za izbor supervizora/mentora, izrada ugovora o superviziji i 

istraživanju/studiranju, razrada mehanizama za praćenje napredovanja doktoranda i 

uspješnosti supe 

rvizora/mentora, priprema informacijskog paketa za 

istraživače, osiguranje obrazovanja za supervizore, 

osiguranje pristupa on line bazama podataka te 

osiguranje internacionalizacije doktorske izobrazbe.  

    Članovi Senata upoznali su se i s planovima 

Erasmus programa za iduću akademsku godinu.  

    Naime, riječko je Sveučilište do sada ispunilo sve 

preuzete obveze iz ugovora, iskorištena su sva 

raspoloživa sredstva te je dostavljena sva potrebna 

dokumentacija, a sklopljena su i 72 Erasmus ugovora o 

suradnji s visokoškolskim institucijama u inozemstvu. 

Tim je ugovorima predviĎeno 140 slobodnih mjesta na 

inozemnim institucijama za studente Sveučilišta u Rijeci, a na riječkom su pak Sveučilištu 

trenutačno na raspolaganju 43 mjesta za strane Erasmus studente.  

    Senat se usuglasio da se za dodjelu nagrada za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća 

u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za dodjelu Nagrade 

iz područja tehničkih i medicinskih znanosti predlože prof. dr. Josip Brnić za tehničke te prof. 

dr. Bojan Polić za medicinske znanosti.  

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ 

 

Primopredaja šetnice u Kampusu 

 

Jedna od tema kojom se bavio Senat 

bio je i Sveučilišni kampus na Trsatu 

u kojem se ovog tjedna očekuje 

primopredaja šetnice D izmeĎu 

GraĎevinskog fakulteta i objekta 

studentske prehrane, a istovremeno bi 

se u ovom tjednu trebali znati i rokovi 

za dobivanje uporabne dozvole i 

primopredaje objekta prehrane. 
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