
SVEČANA PROMOCIJA REKTORAT SVEUČILIŠTA U RIJECI Nova generacija 

doktora znanosti 

Promovirano 13 doktora društvenih, humanističkih i tehničkih znanosti 

RIJEKA Sveučilište u Rijeci Strategijom je zacrtalo cilj da do 

2013. godine u potpunosti razvije profil istraživačkog 

sveučilišta. Istraživačka i dobna struktura nastavnika, velik 

broj znanstvenih novaka, golema ulaganja u infrastrukturu i 

uključivanje u europski istraživački prostor, omogućuje 

povećanje istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u temeljnim 

istraživanjima, poručio je na svečanoj promociji nove 

generacije doktora znanosti rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin. Promocijom 13 

doktora znanosti društvenih, humanističkih i tehničkih znanosti broj doktorata na riječkom 

Sveučilištu od osnutka povećao se na 787.  

    Rektor je podsjetio kako je Sveučilište u Rijeci dobilo priznanje Europske komisije o 

izvrsnosti u istraživanju, čime je postalo prvo u Hrvatskoj, te jedno od desetak europskih 

znanstvenih institucija koje imaju ekskluzivno pravo korištenja loga EK na svojim mrežnim 

stranicama i promotivnom materijalu.  

     

    Svečanom promocijom akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, polja ekonomija, grane računovodstvo stekla je Jasmi 

nka Radolović, dok su isti akademski stupanj iz 

znanstvene grane organizacija i menadžment stekli 

Alen Benazić, Danijela Sokolić, Marija Martinović i 

Miroslav Drljača, a akademski stupanj doktora 

znanosti iz znanstvene grane ekonomika poduzetništva 

stekla je Katarina Toković. Akademski stupanj doktora 

znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polja ekonomije, grane opća ekonomija stekao je 

Zoran Ježić, a isti akademski stupanj iz znanstvene 

grane meĎunarodna ekonomija stekla je Katija 

Vojvodić. Kristina Riman stekla je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polja filologija, grane teorija i povijest književnosti, dok je 

isti akademski stupanj iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja interdisciplinarne 

tehničke znanosti, grane inženjerstvo okoliša stekla Lidija Runko Luttenberger. Akademski 

stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja strojarstvo, grane 

brodsko strojarstvo stekao je Tomislav Senčić, a isti akademski stupanj iz znanstvene grane 

procesno energetsko strojarstvo stekao je Igor Wolf, dok je akademski stupanj doktora 

znanosti iz znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, grane tehnička mehanika stekao 

Vanja Travaš.  
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