Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
na temelju odluke Vijeća Odjela za informatiku od 29. travnja 2016. raspisuje
NATJEČAJ
za upis na poslijediplomski doktorski studij Informatika u akademskoj godini 2016./17.

Odjel za informatiku upisuje 7 studenata na studij u punom radnom vremenu i 3 studenta na
studij u dijelu radnog vremena (uz istu cijenu).
Predmetna područja doktorskog studija su Informacijski sustavi i Inteligentni sustavi.
Studijski program izvodi se u punom radnom vremenu u trajanju šest semestara (studij u
dijelu radnog vremena okvirno traje dvostruko dulje), a njegovim završetkom se stječe 180
ECTS-a.
Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja
Društvene znanosti, polja Informacijske i komunikacijske znanosti.
Troškovi studija za prva četiri semestra iznose 7.000,00 kn po semestru, a za peti i šesti
semestar po 6.000,00 kn.
Preduvjet za upis na studij je:
- sveučilišni diplomski studij informatike, računarstva, matematike, fizike, politehnike ili drugi
srodni studij sa područja tehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti (uz uvjet da je kandidat
postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus) ili
- sveučilišni dodiplomski studij koji se temelji na srodnom studijskom programu iz područja
tehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti započetom prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03.) ili
- akademski stupanj magistra znanosti iz odgovarajućih polja znanstvenog područja
društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti.
Odabir studenta za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o
poslijediplomskom sveučilišnom studiju Informatika Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Rok za podnošenje prijava je 7. listopad 2016. Prijave za upis s prilozima dostavljaju se na
adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
S napomenom: Prijava za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Informatika“

Potrebno je priložiti:
- ispunjeni prijavni i životopisni obrazac,
- dokaz o potrebnim kvalifikacijama,
- uvjerenje o položenim ispitima uz popis ocjena diplomskog studija te ocjenu diplomskog rada,
- dvije preporuke pristupnikova mentora na prethodnoj razini studija ili druge osobe u znanstvenom
zvanju upoznate s kvalitetama pristupnika,
- opcionalno, preporučuje se: potpisana izjava osobe u znanstvenom zvanju da je voljna mentorirati
studenta na poslijediplomskom studiju (može biti osoba koja daje preporuku),
- rodni list,
- potvrdu ustanove ili druge pravne osobe ili potpisanu izjavu pristupnika o plaćanju troškova studija.
Obrazac za preporuku ispunjava mentor diplomskog odnosno magistarskog rada odnosno
znanstvenik upoznat s akademskim postignućima pristupnika.
Pristupnici koji su stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi, dužni su prije upisa na studij
dostaviti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne diplome.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Dodatne informacije o doktorskom studiju mogu se zatražiti na ured@inf.uniri.hr. Prijavni i
životopisni obrazac te obrazac za preporuku mogu se naći na web stranici Odjela (www.inf.uniri.hr) ili
dobiti u Studentskoj službi Odjela za informatiku.

