
Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog 

studija Informatika 

Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku 
 

za razdoblje 2019.-2023. 
 

Naputak za mentore 
 

 

 

 

 

 

Rijeka, 18. srpnja 2019. 

 

  



 

Sukladno članku 22. stavak 3 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 

45/09) Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je u postupku reakreditacije 

poslijediplomskih sveučilišnih studija donijela Akreditacijsku preporuku za dio djelatnosti Sveučilišta u 

Rijeci, Odjela za informatiku: 

• Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti na Sveučilištu u Rijeci 

– Odjelu za informatiku koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog studija Informatika na Sveučilištu u Rijeci – Odjelu za informatiku 

• Naknadno praćenje dijela djelatnosti iz prethodne točke, Sveučilišta u Rijeci – Odjela za 

informatiku koje obuhvaća sljedeće: 

• Donošenje akcijskog plana u cilju unaprjeđenja kvalitete u roku od 6 mjeseci od dana 

dostavljanja potvrde i dostavljanje Akcijskog plana Agenciji te 

• izvještavanje Agencije jednom godišnje o realizaciji akcijskog plana, uključujući ažuriranje 

uvjeta izvođenja u informacijskom sustavu kojeg koristi agencija. 

 

Realizacija pojedinih preporuka  stručnog povjerenstva nije u ovlasti Odjela za informatiku 

odnosno neke preporuke nije moguće u cijelosti primijeniti, zbog okvira koji je postavio 

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci.  Zbog toga se ovim naputkom daju smjernice 

mentorima koje je poželjno (ne i obavezno) slijediti dajući potporu realizaciji preporuka 

Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog studija Informatika. 

Preporučene smjernice u procesu mentoriranja doktoranada: 

1. Uključiti mlade nastavnike u mentoriranje i bez minimalnih uvjeta za mentore 

2. U Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije uključiti bar dva vanjska člana 

(poželjno i iz inozemstva). 

3. Poticati pisanje doktorskih disertacija na engleskom jeziku. 

4. Poticati skandinavski model disertacije. Detaljnije objašnjenje skandinavskog modela 

dano je u dokumentu: 

https://rektor.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Pravilnik_o_izradi_i_op

remanju_doktorskih_radova_15_svibnja_2013.pdf  

5. Zastupati tradicionalnije shvaćanje prijedloga teme kao jasnog identificiranja 

istraživačkog problema, rasprave o njegovoj relevantnosti i stanju discipline te 

znanstvenog pristupa koji doktorand namjerava koristiti. Doktorandi bi trebali moći 

dovršiti prijedlog teme disertacije tijekom prve godine studija, čime bi se osigurao 

konačni odabir mentora koji će pratiti istraživanje doktoranda. 
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