
 

 

 
KLASA: 643-02/21-01/05-01 
URBROJ: 2170-57-005-01-21-1 
Rijeka, 1. travnja  2021. godine 
 
Na temelju članka 49. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci 
(Klasa: 011-01/20-01/26, Urbroj: 2170-57-01-20-1 od dana 22. prosinca 2020.) te članka 32. Pravilnika Odjela 
za biotehnologiju (KLASA: 003-01/18-01/03-01, URBROJ: 2170-57-005-01-18-2 od 11. prosinca 2018. godine), 
te Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/19-
01/02-01, Urbroj: 2170-57-005-01-19-1 od dana 04. travnja 2019.godine), a na prijedlog Povjeenstva za 
poslijediplomski studij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Vijeće Odjela za biotehnologiju na svojoj 37. 
sjednici održanoj dana 1. travnja 2021., donosi slijedeću: 
 
 

ODLUKU 
o  primjeni Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci 

 
I. 

Odgađa se primjena Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci 
(Klasa: 011-01/20-01/26, Urbroj: 2170-57-01-20-1 od dana 22. prosinca 2020.) (dalje:novi Pravilnik) za 
studente poslijediplomskog (doktorskog) studija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, koji trenutno 
pohađaju 2. i 3. godinu studija Medicinska kemija te se u odnosu na iste primjenjuju odredbe o 
poslijediplomskim studijima Pravilnika o studijima (Klasa: 011-01/18-01/13, Urbroj: 2170-57-01-18-2 od 5. 
lipnja 2018. godine), Odluke o dopuni Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/19-01/15, 
URBROJ:2170-57-01-19-1 od 30. travnja 2019), te II. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima 
Sveučilišta u Rijeci dana 21. travnja 2020. godine (KLASA: 003-01/20-03/02, URBROJ: 2170-57-01-20-119) 
(dalje: stari Pravilnik), kao i odredbe Pravilnika o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta, i to do 01. 
srpnja 2021.godine. 
 

II. 
Studenti koji do 01. srpnja 2021.godine podnesu zahtjev za ocjenu doktorske disertacije, kao i studenti kojima 
postupak stjecanja doktorske disertacije već traje, dovršiti će postupak stjecanja doktorata po starom 
Pravilniku. 
 

III. 
U odnosu na studente 1. godine poslijediplomskog studija Medicinska kemija, primjenjuje se novi Pravilnik o 
poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/20-01/26, Urbroj: 
2170-57-01-20-1 od dana 22. prosinca 2020. 
 
 
 
 



 

 

 
IV. 

Od 01. srpnja 2021.godine, i to u odnosu na sve studente poslijediplomskog studija Odjela za biotehnologiju, 
primjenjivati će se novi Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci kao 
i Pravilnik o poslijediplomskom studiju Odjela za biotehnologiju koji će  do tada biti donesen te stupiti na snagu. 
 
 

V. 
Ova Odluka vrijedi do 01. srpnja 2021. Ili do drugačije Odluke Vijeća Odjela za biotehnologiju. 
 
 

Obrazloženje 
 

Dana 22. prosinca 2020. donesen je Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/20-01/26, Urbroj: 2170-57-01-20-1) koji je stupio na snagu dana 31.12.2020., 
te u čl. 51. predviđa prestanak važenja odredaba o poslijediplomskim studijima Pravilnika o studijima Sveučilišta 
(članak 5. te glava V. –članci 55.-78. Pravilnika o studijima Sveučilišta), kao i Pravilnika o izradi i opremanju 
doktorskih radova Sveučilišta.  

Budući da bi zbog vremenske primjene novog Pravilnika, studentima 2. i 3. godine studija Medicinska 
kemija ispunjavanje novih obaveza utvrđenih u novom Pravilniku bilo znatno otežano odnosno budući da bi im 
dovršenje doktorskog studija bilo nemoguće, ovom se Odlukom predviđa odgoda primjene novog Pravilnika i 
to na rok do 01. srpnja 2021., za kada je predviđeno i stupanje na snagu Pravilnika o poslijediplomskom studiju 
Odjela za biotehnologiju. 
 

Stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.       
  

        
                     PROČELNICA  

             Prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović  
           
 
 
Dostaviti: 
- web stranica Odjela za biotehnologiju 
- Studentima 
- Pismohrana. 
 

 

 
 
 



 

 

 


