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Nova generacija doktora znanosti 

Rektor prof. dr. Pero Lučin istaknuo da poseban izazov za sveučilište predstavlja organizacija 

procesa učenja uz istraţivanje i inovacije 

RIJEKA U Rektoratu Sveučilišta u Rijeci odrţana je svečana 

promocija nove generacije doktora znanosti iz dentalne 

medicine, biomedicine i zdravstva, interdisciplinarnih, 

društvenih i tehničkih znanosti. Napominjući kako je 

jučerašnjom svečanošću riječko Sveučilište broj promoviranih 

doktora znanosti povećalo na 813 doktoranada, rektor prof. dr. 

Pero Lučin istaknuo je da poseban izazov za sva hrvatska 

sveučilišta, pa tako i za ono riječko, predstavlja organizacija 

procesa učenja uz istraţivanje i inovacije.  

    – Takvo učenje moţe se dogaĎati isključivo na sveučilištu koje je istraţivački intenzivno i s 

velikom paletom istraţivačkih aktivnosti i znatno većom istraţivačkom produkcijom. 

Struktura naših sadašnjih programa jest takva da velik dio naših resursa usmjerava prema 

preddiplomskim studijima, što značajno umanjuje kapacitet za istraţivački bazirane 

diplomske studije, a broj obranjenih doktorata, unatoč ovoj respektabilnoj brojci od 813, je 

premalen. Kako bismo izmijenili odnos, nuţno je naše opredjeljenje k istraţivačkom 

sveučilištu – rekao je rektor.  

    Svečanom promocijom akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja 

biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane ortodoncija 

stekla je Barbara Mady Maričić, dok je isti znanstveni stupanj iz znanstvenog polja kliničke 

medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina stekla Tamara Turk, a iz znanstvenog 

polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanst 

vene grane obiteljska medicina stekla je Stanislava 

Stojanović-Špehar. Akademski stupanj doktora 

znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i 

zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske 

znanosti, znanstvene grane kirurgija stekao je Franjo 

Lovasić, dok je isti akademski stupanj iz znanstvene 

grane anesteziologija i reanimatologija stekla Vlatka 

Sotošek Tokmadţić, a iz znanstvenog polja dentalna 

medicina, znanstvene grane protetika dentalne 

medicine stekli su Sunčana Simonić-Kocijan i Robert 

Antonić. Isti akademski stupanj iz znanstvenog 

područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenog 

polja kroatologija stekla je Liljana Pavlović, dok je iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane školska pedagogija akademski 

stupanj doktora znanosti stekao Ţeljko Burcar, iz znanstvene grane opća pedagogija 

doktorirala je Dunja AnĎić, a Diana Nenadić-Bilan doktorirala je iz znanstvene grane 

pedagogija ranog i predškolskog odgoja. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog 

područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transport, znanstvene 

grane pomorski i riječni promet stekli su Zlatko Kuzman i Ljudevit Krpan.  
 

PROMOVIRANI 

 

Akademski stupanj doktora znanosti  

stekli su Barbara Mady Maričić, 

Tamara Turk, Stanislava Stojanović-

Špehar, Franjo Lovasić, Vlatka 

Sotošek Tokmadţić, Sunčana 

Simonić-Kocijan, Robert Antonić, 

Liljana Pavlović, Ţeljko Burcar, 

Dunja AnĎić, Diana Nenadić-Bilan, 

Zlatko Kuzman i Ljudevit Krpan 

http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285F2863285D2863285A2858285928592863287A287128632863285D285D285B2860285A285E28632863286328582863K
javascript:openWindow('aspx/showimage.aspx?id=553826',400,399,'');

