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1. Student podnosi prijavu teme doktorskog rada pri upisu na drugu godinu doktorskog 

studija. Prijava se upućuje Povjerenstvu za poslijediplomske studije i znanost Tehničkog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  
Tema doktorskoga rada mora biti iz problematike znanstveno istraživačkoga rada na 
kojemu je student bio uključen ili na kojemu je samostalno radio. 
 

2. Prijava teme doktorskog rada, pored dopisa Povjerenstvu sadrži posebni tekst sa 
sljedećim sadržajem:  

- radni naslov rada, 
- pregled znanstvenih istraživanja iz koje je rad i predmet istraživanja, 
- svrhu i ciljeve istraživanja, 
- obrazloženje radne hipoteze i teza, 
- znanstvene metode koje će se primijeniti, 
- okvirni sadržaj, 
- očekivani znanstveni doprinos, 
- primjenu rezultata istraživanja,  
- popis literature i drugih izvora, 
- životopis studenta s opisom znanstvenoga ili visokostručnoga rada, 
- popis objavljenih radova studenta i po potrebi jedan primjerak svakoga rada, 
- potvrdnicu o položenim ispitima na poslijediplomskom studiju. 
 

3. Uz prijavu teme doktorskog rada, mentor studenta mora Povjerenstvu priložiti: 
- pisanu suglasnost za prijavu teme doktorskog rada i 
- prijedlog sastava Stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskog rada. 
 

4. Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost na svojoj sjednici razmatra prijavu 
teme i upućuje prijedlog za pokretanje postupka ocjene prijave teme Fakultetskom 
vijeću.  
Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da priložena dokumentacija nije potpuna, Povjerenstvo vraća 
primljenu dokumentaciju pristupniku uz obrazloženje. 
 

5. Fakultetsko vijeće na svojoj redovitoj sjednici donosi temeljem prijedloga Povjerenstva 
za poslijediplomske studije i znanost odluku o pokretanju postupka ocjene i osniva 
Stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada. Stručno povjerenstvo se 
sastoji od najmanje tri člana u znanstveno-nastavnom odnosno znanstvenom zvanju koji 
su priznati znanstvenici u području iz kojega je prijava teme doktorskog rada. 
 

6. Stručno povjerenstvo za ocjenu prijave doktorskog rada poziva studenta da javno brani 
prijedlog teme doktorskog rada. Poziv se dostavlja studentu, a primjerak poziva za 
obranu teme doktorskog rada stavlja se na oglasnu ploču Fakulteta i web stranicu 
Fakulteta. 
 

7. Student prijavu teme doktorskog rada brani pred Stručnim povjerenstvom. Obrani 
prisustvuju mentor studenta i prodekan za znanost ili voditelj doktorskog studija. Obrana 
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je javna uz omogućen pristup zainteresirane javnosti. 
 

8. Stručno povjerenstvo je dužno u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave 
podnijeti Fakultetskom vijeću izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorskog 
rada. 
 

9. Izvješće Stručnog povjerenstva iz prethodnog članka u pravilu mora sadržavati: uvod u 
kojem se naznačuje datum podnošenja prijave i sastav Stručnog povjerenstva, opće 
podatke o pristupniku, životopis pristupnika, pregled znanstvenih i stručnih radova 
pristupnika, znanstvenoistraživački rad pristupnika, osvrt na radove pristupnika, osvrt na 
temu doktorskog rada, ocjenu javne obrane prijave teme doktorskog rada, očekivani 
znanstveni doprinos, zaključak u kojem je navedena ocjena prijave teme doktorskog 
rada i razlozi zbog kojih se predlaže takva ocjena, prijedlog kao i druga obrazloženja za 
koje Stručno povjerenstvo smatra da su nužna, datum i potpis članova Stručnog 
povjerenstva. Stručno povjerenstvo u svom izvješću predlaže mentora i po potrebi 
komentora doktorskog rada. 
 

10. Fakultetsko vijeće dužno je u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave donijeti 
odluku o prijavi teme doktorskog rada. Odluka Fakultetskog vijeća se dostavlja studentu. 
Na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskog rada Fakultetsko 
vijeće može tražiti od studenta doradu prijave.  
Kad Povjerenstvo negativno ocijeni prijavu teme doktorskog rada nakon što je tražena 
njena dorada Fakultetsko vijeće donijet će odluku o obustavljanju postupka prijave teme 
doktorskog rada o tome obavijestiti studenta. 
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