KLASA: 003-05/15-01/04
URBROJ: 2156/24-18-02-04
Opatija, 28. svibnja 2018.
Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015., na
prijedlog Vijeća doktorskih studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima)
na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
Članak 1.
U članku 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156-24-17-02-03) od 31.
siječnja 2017.u stavku 2. iza riječi „kolegija“ stavlja se točka, brišu se zarez i riječi „voditelj Ureda poslijediplomskih
sveučilišnih studija te tajnik doktorskog studija“ iza točke dodaje se rečenica koja klasi:
„Voditelj Ureda poslijediplomskih sveučilišnih studija i tajnik doktorskog studija sudjeluju u radu Vijeća doktorskog studija,
bez prava glasa.“
Članak 2.
U članku 10. mijenja se stavak 1. i sada glasi:
(1) Postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija (ishodi učenja) studenta, iskazuje se ECTS skalom ocjenjivanja kako
slijedi:
ECTS ocjena

% usvojenosti, znanja vještina i kompetencija

A
B
C
D
F

90 – 100 %
80 − 89.9 %
70 − 79.9 %
60 − 69.9 %
0.0 − 59.9 %

Brojčana ocjena
Izvrstan
Vrlo dobar
Dobar
Dovoljan
Nedovoljan

(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Članak 3.
U članku 13. briše se stavak 3., stavci 4., 5., 6. postaju stavci 3., 4., 5., briše se stavak 7. i dodaje stavak 6. koji glasi:
„(6) Pristupnik prilikom upisa mora podnijeti prijedlog teme istraživanja na hrvatskom i engleskom jeziku.“
Članak 4.
Iza članka 13., dodaje se članak 13. a. koji glasi:
„(1) Povjerenstvo za upis na doktorski studij utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za upis na doktorski studij.
(2) Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova):
- prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova)
- zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (najviše 10 bodova)
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-

-

objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se rad kategorije A1 boduje s 10 bodova, a rad
kategorije A2 s 5 bodova (ukupno najviše 10 bodova)
priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene aktivnosti (10 bodova)
razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju
kojeg se ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije,
mogućnost osiguravanja mentora te procjenjuje i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20
bodova).

(3) O odluci Povjerenstva, odnosno rezultatima natječaja, pristupnici se pismeno obavještavaju u roku od 14 dana od
provedenog razgovora.“
Članak 5.
U članku 15. stavku 2., u tabeli, pod rednim broje 1. briše se „Metodologija znanstvenog istraživanja /“.
Briše se rečenica ispod tabele „Kolegij pod nazivom Metodologija znanstvenog istraživanja, izvodi se na poslijediplomskom
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, a kolegij Metode i tehnike
istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Menadžment održivog razvoja“
Članak 6.
U članak 16., u stavku 1. riječi „ispunjava sljedeća tri uvjeta“ zamjenjuju se riječima „je kumulativno ispunio sljedeće uvjete“.
U prvoj alineji, iza zareza poslije riječi „znanost“ dodaju se riječi „visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,“.
U drugoj alineji, iza zareza poslije riječi „istraživača“ dodaju se riječi i zarez „nakon završetka diplomskog studija,“.
Članak 7.
Iznad članka 17. mijenja se podnaslov i sada glasi „Mentor, komentor, savjetnik“
Mijenja se članak 17. i sada glasi:
„(1) Studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) najkasnije 60 dana od upisa, obavezno se imenuje
mentor, te ukoliko je potrebno komentor ili savjetnik iz redova nastavnika nositelja studija, pri čemu će se, prema
mogućnostima, voditi računa o želji studenta.
(2) Mentor, komentor ili savjetnik moraju ispunjavati Minimalne kriterije za odabir mentora/komentora na poslijediplomskim
sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci.
(3) Za mentora i komentora ili savjetnika može biti imenovana osoba u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomije.
(4) Za mentora odnosno komentora može biti imenovana osoba izvan redova nastavnika nositelja studija. Ukoliko mentor
nije zaposlenik Sveučilišta u Rijeci, doktorandu se obavezno dodjeljuje komentor sa sastavnice Sveučilišta koja provodi
doktorski studij.
(5) Ukoliko je tema doktorske disertacije interdisciplinarnog karaktera, za komentora može biti izabrana osoba iz drugih
znanstvenih područja.
(6) Mentora i komentora, na prijedlog Vijeća za doktorske studije odlukom imenuje Fakultetsko vijeće.
(7) Mentor i komentor ili savjetnik pomažu studentu u oblikovanju programa poslijediplomskog sveučilišnog studija
(doktorskog studija), upućuju studenta u literaturu i u primjenu odgovarajućih znanstveno-istraživačkih metoda, pomažu
studentu u izboru teme, izradi doktorske disertacije i procjenjuju njegov napredak u znanstveno istraživačkom radu.
(8) Nastavnik može imati najviše tri aktivna mentorstva odnosno komentorstva.
(9) Mentor i komentor ili savjetnik najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu studenta Vijeću doktorskog studija na
propisanom obrascu (Godišnji izvještaj savjetnika ili mentora) koji je u privitku ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(10) Nastavnik koji je umirovljen nakon što je imenovan mentorom, može voditi mentorstvo do kraja. U tom se slučaju
studentu, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, imenuje komentor iz redova nastavnika nositelja studija, najkasnije 60 dana
od dana odlaska imenovanog mentora u mirovinu.
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(11) Ukoliko student dvije godine uzastopno ne podnese prijavu teme doktorske disertacije ili ne upiše nastavak studija,
Fakultetsko vijeće donijeti će, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, odluku o mirovanju mentorstva imenovanom mentoru,
te se to mentorstvo neće ubrajati u aktivna mentorstva. Ako student naknadno podnese zahtjev za nastavak studija, te Vijeće
doktorskog studija odobri njegov zahtjev i donese odluku o odobravanju nastavka studija i postupka stjecanja doktorata
znanosti, istom će se odlukom predložiti aktiviranje mentorstva ranije imenovanog mentora ovisno o kvoti dopuštenoj za
mentorstava ili će se predložiti imenovanje drugog mentora.
Članak 8.
U članku 19., u stavku 2. nakon riječi „javan“ stavlja se točka, brišu se riječi „i može biti naknadno objavljen.“
Nakon stavka 2., dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
„(3) Doktorska disertacija može se predati na ocjenu i prihvatiti za obranu kao tradicionalna (monografska) doktorska
disertacija ili doktorska disertacija temeljena na objavljenim znanstvenim radovima (skandinavski model). Oblik doktorske
disertacije doktorand prijavljuje prilikom prijave teme doktorske disertacije. Doktorand koji se odluči za doktorsku disertaciju
temeljenu na objavljenim znanstvenim radovima može naknadno odustati od ovog modela i prijeći na tradicionalni oblik
disertacije (monografiju). Promjena oblika disertacije moguća je samo jednom tijekom trajanja studija.
(4) Disertacija temeljena na objavljenim znanstvenim radovima (skandinavski model) je skup objavljenih znanstvenih radova
sa preglednim uvodnim dijelom, razradom rada, zaključkom i literaturom. Ovaj je oblik rada moguć samo u sklopu
istraživačkog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij.
Disertacija temeljena na objavljenim znanstvenim radovima sadrži minimalno tri znanstvene rada od čega barem dva moraju
biti objavljena u znanstvenim časopisima (jedan od navedena dva rada može biti od strane uredništva prihvaćen za objavu o
čemu se prilaže odgovarajuća potvrda). Objavljeni odnosno prihvaćeni rad za objavu moraju biti indeksirani u WoSCC ili
Scopus bazi od kojih barem jedan u časopisu koji se prema faktoru odjeka svrstava u prvi ili drugi kvartil (Q1 ili Q2). Radovi
mogu imati do tri autora, pri čemu doktorand mora biti glavni (prvi ili korespondentni) autor. Ukoliko treći rad nije objavljen,
odnosno prihvaćen za objavu, mora biti ocijenjen prihvatljivim za objavu u navedenim bazama od strane Povjerenstva za
ocjenu doktorske disertacije. Svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može kvalificirati samo jednog doktoranda.“
Dosadašnji stavci 4. 5. 6. 7. 8. i 9., postaju stavci 5. 6. 7. 8. 9. i 10.
Članak 9.
U članku 21., stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi, „Mentor i komentor ne mogu biti članovi Povjerenstva.“
U stavku 3. riječi „3 (tri) mjeseca“, zamjenjuju se riječima „mjesec dana“, a riječi „podnošenja prijave“ zamjenjuju se riječima
„održavanja javne obrane prijave teme“.
U stavku 8. rečenicu „Fakultetsko vijeće dužno je u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave donijeti odluku o prijavi
teme doktorske disertacije.“, zamjenjuje rečenica koja glasi:
„Fakultetsko vijeće dužno je u roku od dva mjeseca od dana podnošenja izvješća i prijedloga povjerenstva za ocjenu prijave
teme doktorske disertacije donijeti odluku o prijavi teme doktorske disertacije“
Članak 10.
U članku 23. stavku 1. broj „1.“ zamjenjuju se brojem “2.“
Stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4., postaje stavak 3.
Članak 11.
U članku 25, stavku 2., broj „15“ zamjenjuje se brojem „10“.
Članak 12.
U članku 39., stavku 1., iza druge alineje dodaje se treća koja glasi:
„ - kada Fakultetsko vijeće, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, prihvati negativno izvješće mentora“
Treća, četvrta i peta alineja postaju četvrta, peta i šesta.
U šestoj alineji iza riječi „kodeks“ dodaju se riječi i točka „ili Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata.“
Nakon stavka 1., dodaje se stavak 2., koji glasi:
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„(2) Nakon što Vijeće doktorskog studija zaprimi negativno izvješće mentora, a prije slanja negativnog izvješća Fakultetskom
vijeću na usvajanje, Vijeće doktorskog studija omogućiti će studentu da najkasnije u roku od 30 dana od poziva dostavi
pisani odgovor na negativno izvješće mentora.“
Dosadašnji stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
Članak 13.
Članak 42., mijenja se i sada glasi:
„(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči odnosno na službenim stranicama
Fakulteta, a primjenjuje se od početka 2018./2019. akademske godine.
(2) Studentima koji su upisali studij prije stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) od 28. svibnja 2018. godine, a nemaju dodijeljenog mentora ili savjetnika,
najkasnije u roku od 90 dana od dana od početka primjene navedene Odluke imenovati će se mentor ili savjetnik sukladno
članku 17. ovog Pravilnika.“
Članak 14.
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu, a primjenjuje se od početka 2018./2019. akademske godine.
Članak 15.
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta da redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci.
Dekanica

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v. r.

Dostaviti:
1. Tajništvo (2x)
2. Ured za studente (Ured za PDS)
3. Prodekanica za znastvenu i stručnu djelatnost
4. Arhiva, ovdje.
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