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 UPUTA ZA PISANJE IZVJEŠĆA O JAVNOJ OBRANI I OCJENI TEME DOKTORSKOG RADA  

(uputa se primjenjuje od 1. veljače 2023.) 
 

OPĆE INFORMACIJE 
 

Izvješće o javnoj obrani i ocjeni teme doktorskog rada (u daljnjem tekstu izvješće) podnosi se na 

obrascu PDS4. Obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta 

(PDS4_Ocjena_teme_doktorskog_rada i PDS4_Doctoral_dissertation_topic_evaluation). 

Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada dužno je u roku od mjesec dana, od dana 

javne obrane teme dostaviti izvješće. Izvješće Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog 

rada potvrđuje potpisima, a predsjednik Povjerenstva isti dostavlja Službi za znanost, projekte i 

doktorske studije u tiskanom i u elektroničkom obliku. U tiskanom obliku potrebno je u jednom 

primjerku dostaviti popunjen i originalno potpisan PDS4 obrazac na hrvatskom ili engleskom jeziku, a 

elektronički oblik istog dostavlja se putem Intraneta Medicinskog fakulteta ulaskom u Portal za 

djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– Izvješće Stručnog 

povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Dokument se postavlja u pdf formatu i imenuje se na 

sljedeći način: prezime doktoranda/doktorandice_PDS4 izvjesce teme.pdf). Prilikom postavljanja 

dokumenta potrebno je kliknuti u pravokutnik uz odjeljak „Privitci“ i tada će se aktivirati ikona UMETNI 

IZNAD - Prenesi datoteku“, te možete započeti dodavanje priloga. 

 

Izvješće mora sadržavati tijek postupka javne obrane, sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 

očekivani znanstveni doprinos, konačno mišljenje i prijedlog Povjerenstva.  

 

Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost razmatra izvješće te ga upućuje Fakultetskom vijeću 
ili vraća na doradu. Izvješće teme doktorskog rada neće se razmatrati u slučaju pogrešno ili nepotpuna 

ispunjenog obrasca PDS4 te nepotpisanog obrasca. 

 
 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE PDS4 OBRASCA 

 

OPĆI PODACI I KONTAKT STUDENTA 

U predviđeni prostor u obrascu PDS4 upisuju se traženi podaci: ime i prezime studenta, nositelji studija 

(navodi se Medicinski fakultet u Rijeci), naziv studija (navodi se Doktorski studij Biomedicina ili Klinička 

medicina ili Dentalna medicina ili Javno zdravstvo ili Zdravstveno i ekološko inženjerstvo), matični broj 

studenta, jezik pisanja disertacije te naslov na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju promjene 

naslova temeljem prijedloga Povjerenstva upisuje se novi naslov. 

U rubrici područje/polje upisuje se odgovarajuće znanstveno područje i polje (vidi: Pravilnik o 

znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Nacionalnog vijeća za znanost od 22. rujna 

2009.). 

 

Mentor/komentor 

Upisuje se titula, ime i prezime mentora i komentora, ustanova i država u kojoj je mentor/komentor 

zaposlen, te adresa njegove e-pošte.  

  

  

http://www.medri.uniri.hr/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmedri.uniri.hr%2Ffiles%2FPROPISI_I_DOKUMENTI%2FPOSLIJEDIPLOMSKI-DOKTORSKI_STUDIJI%2FPRIJAVA_TEME%2FPDS4_OCJENA_TEME_DOKTORSKE_DISERTACIJE.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.medri.uniri.hr%2Ffiles%2F%2FPROPISI_I_DOKUMENTI%2FPOSLIJEDIPLOMSKI-DOKTORSKI_STUDIJI%2FPRIJAVA_TEME%2FPDS4_DOCTORAL_DISSERTATION_TOPIC_EVALUATION.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Izabrano povjerenstvo za ocjenu teme 

Upisuje se titula, ime i prezime, ustanova i država zaposlenja članova Povjerenstva, te adrese e-pošte. 

 

IZVJEŠĆE S JAVNE OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

Mjesto i vrijeme 

Upisuje se vrijeme i mjesto (predavaonica) održavanja javne obrane. 

Trajanje izlaganja 

Upisuje se dužina trajanja izlaganja kandidata. 

Postavljena pitanja članova Povjerenstva 

Upisuju se postavljena pitanja od strane članova Povjerenstva, navodeći pitanja za svakog člana 

zasebno. 

Postavljena pitanja iz publike 

Upisuju se postavljena pitanja. 

Posebno važni elementi iz diskusije 

Ukoliko postoje navesti. 

Trajanje diskusije 

Upisuje se vrijeme trajanja diskusije. 

Završetak obrane 

Upisuje se vrijeme završetka javne obrane. 

 

OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA  

(izvorni znanstveni doprinos i ocjena izvedivosti; minimalno 500 riječi) 

 

Izvješće mora sadržavati tijek postupka javne obrane teme te sažet opis istraživanja. U opisu 

predloženog istraživanja potrebno je navesti cilj(eve), svrhu i hipotezu istraživanja te istaknuti 

dosadašnja saznanja i ono što će se istraživati. Nadalje, navesti materijal(e) i metodologiju koja će se 
primijeniti tijekom izrade doktorskog rada, varijable koje će se mjeriti ili procjenjivati te na koji način 

će se prikupljati uzorci ili uključivati ispitanici u istraživanje. Utvrditi jesu li predložene metode 
istraživanja u skladu s ciljevima istraživanja. Osvrnuti se na statističke metode koje će se primijeniti u 

svrhu analize dobivenih rezultata. Navesti je li predloženi plan istraživanja u skladu s postavljenim 

ciljevima istraživanja. Jasno i kratko napisati što se očekuje kao izvorni znanstveni doprinos istraživanja 
te predstavlja li predloženo istraživanje i rezultati koji se očekuju izvorni znanstveni doprinos u 

predmetnom području.  

 

Mišljenje i prijedlog (izrijekom navesti je li na predloženu temu moguć originalni znanstveni rad u 

skladu s međunarodno prihvaćenim standardima kvalitete doktorata te je li kandidat sposoban 

doseći postavljeni cilj) (minimalno 100 riječi) 

Potrebno napisati zaključno mišljenje povjerenstva s osvrtom na mogućnost izrade znanstvenog rada 

i dostizanje postavljenih ciljeva.  

 

Prijedlog izmjene ili dorade naslova  

Navesti je li naslov u skladu sa sadržajem istraživanja i je li ga potrebno mijenjati. U slučaju kada je 

potrebno učiniti izmjenu ili doradu naslova molimo navesti izmijenjeni naslov te isti koristiti u izvješću 

kako je prethodno navedeno. 
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Prijedlog za promjenu mentora, komentora i/ili imenovanje drugog mentora / komentora (upisati 

titulu, ime, prezime, ustanovu) 

Ukoliko povjerenstvo ima prijedlog molimo navesti. 

 

Izdvojeno mišljenje (samo ako netko od članova Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora 

ima izdvojeno mišljenje) 

Navodi se u slučaju kada članovi povjerenstva nemaju ujednačeno mišljenje o prijavi teme doktorskog 

rada. Član povjerenstva koji ima izdvojeno mišljenje mora potpisati izneseno mišljenje. 

 

Napomena (po potrebi) 

Navesti osnovne podatke iz životopisa doktoranda, pregled znanstvenih i stručnih radova s osvrtom na 

dosadašnji znanstvenoistraživački rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra 

bitnim. 

 

Povjerenstvo za ocjenu teme 

Navesti titulu, ime i prezime, ustanovu i državu zaposlenja članova Povjerenstva. Izvješće mora 

sadržavati originalne potpise članova povjerenstva.  

 

 

 

 

 


