Na temelju članka 63. stavka 6. alineje 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju (NN
123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13), članka 32. stavka 2. Statuta Sveučilišta
u Rijeci (pročišćeni tekst od 10. prosinca 2008. godine), Pravilnika o studijima (pročišćeni tekst od 1.
srpnja 2008. godine), članka 17. stavka 4. alineje 4. i članka 33. stavka 1. Pravilnika Odjela za
informatiku Sveučilišta u Rijeci (od 14. siječnja 2009. godine), a na prijedlog pročelnica Odjela za
informatiku, Vijeće Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci na 57. sjednici održanoj dana 26. veljače
2014. godine donosi

ODLUKU
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLIJEDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM DOKTORSKOM
STUDIJU ''INFORMATIKA''
Članak 1.
U Pravilniku o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ''Informatika'' od 28. veljače 2012.
godine u članku 25. stavak 3. briše se.
Članak 2.
U članku 26. stavku 1. iza treće rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:
'' Student priprema i prijavljuje temu doktorske disertacije kao uvjet za upis na treću godinu
studija.''
Članak 3.
U članku 27. stavku 3. riječi ''prijaviti i javno obraniti temu doktorskog rada i na taj način skupiti 8
ECTS bodova te'', brišu se.
U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:
'' Za upis u peti semestar uvjet je prijavljena tema doktorskog rada (8 ECTS bodova), položen još
jedan izborni predmet iz drugog ili trećeg semestra te pozitivno ocijenjeno javno izlaganje o
rezultatima dotadašnjeg istraživanja.''
Članak 4.
U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:
'' Student prijavljuje temu doktorske disertacije u dogovoru s mentorom kao uvjet za upis na
treću godinu studija.''
U članku 28. na kraju stavka 4. dodaje se nova rečenica koja glasi:
'' Tema doktorske disertacije prijavljuje se na obrascu Sveučilišta (Prijava teme doktorske
disertacije).''

Članak 5.
Članak 29. mijena se i glasi:
''(1) Student javno brani prijavu teme doktorske disertacije pred povjerenstvom za ocjenu teme
doktorske disertacije koje čine najmanje tri člana u znanstveno-nastavnom, odnosno
znanstvenom zvanju koji su priznati stručnjaci u području iz kojega je prijavljena tema
doktorske disertacije, a koje imenuje Vijeće Odjela te mentorom i voditeljem doktorskog
studija ili osobom koju je odredilo nadležno tijelo nositelja studija.
(2) Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije ima zadatak utvrditi odgovara li
predložena tema po svojem sadržaju i opsegu zahtijevanoj razini doktorskog studija, je li na
tu temu moguć originalan znanstveno-istraživački rad koji odgovara međunarodnim
kriterijima kvalitete doktorata te je li kandidat na temelju vlastitih akademskih kvaliteta i na
studiju akumuliranog znanja uz primjereno mentorsko vođenje sposoban doseći tako
postavljeni cilj.
(3) Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije je dužno u roku od tri mjeseca od dana
podnošenja prijave podnijeti Vijeću Odjela izvješće koje treba, pored ostaloga, sadržavati
prijedlog za prihvaćanje teme doktorske disertacije. Izvješće povjerenstva se podnosi na
obrascu Sveučilišta (Ocjena teme doktorske disertacije), a mora sadržavati zaključak u
kojem je navedena ocjena prijave i obrane teme doktorske disertacije s obrazloženjem te
prijedlog upućen Vijeću Odjela.
(4) Na prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije Vijeće Odjela može tražiti
od doktoranda doradu prijave. Ako Povjerenstvo negativno ocijeni prijavu teme doktorske
disertacije i nakon što je tražena njezina dorada, Vijeće Odjela 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
doktorske disertacije).
(5) Vijeće Odjela dužno je najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja inicijalne
prijave donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju teme doktorske disertacije.
Članak 6.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom
studiju ''Informatika'' stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Odjela za
informatiku Sveučilišta u Rijeci.

U Rijeci, 26. veljače 2014.

Pročelnica Odjela za informatiku
prof. dr. sc. Marija Marinović

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom
studiju ''Informatika'' objavljena je na oglasnoj ploči Odjela za informatiku dana 28. veljače 2014.
godine te je stupila na snagu dana 7. ožujka 2014. godine.

