DOKTORSKI STUDIJ
FILOZOFIJA I SUVREMENOST
FILOZOFSKI
FAKULTET U RIJECI
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
http://phdphil.ffri.hr/
❖ omogućuje stjecanje ekspertnih znanja iz svih tradicionalnih i
suvremenih filozofskih područja/disciplina.
❖ osposobljuje za samostalan istraživački rad koji uključuje izradu
originalnih pisanih radova i kompetentno usmeno sudjelovanje u
suvremenim raspravama u području znanstvenog interesa
studenata
❖ osigurava teorijsku nastavu pod vodstvom domaćih i stranih
profesora te mentorsko vodstvo pod kojim će studenti steći uvid
u najsuvremenije rasprave i teorijska događanja
❖ potiče i nastoji osigurati boravak studenata na prestižnim stranim
sveučilištima
UVJETI UPISA STUDIJA
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

životopis,
diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom ili
integriranom odnosno dodiplomskom studiju ili diplomu
akademskog stupanj magistra znanosti (s prosjekom
ocjena),
potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o
plaćanju školarine,
preporuke dvaju sveučilišnih profesora,
dokaz o poznavanju jednog (engleskog, njemačkog,
talijanskog) stranog jezika (dostaviti do upisa),
dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS
bodovima te ocjenu diplomskog rada),
dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike
objavljenih radova) ukoliko postoje,
program istraživanja koji uključuje područje i temu
istraživanja, pojašnjenje nekih od sadržaja koje će
istraživanje uključiti, te popis relevantnih autora.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu
stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju
inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko

priznavanje podnosi se u Uredu za priznavanje inozemnih
visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića
10, Rijeka, tel.: 051/ 584-856.
Kandidati koji nisu diplomirali studij filozofije dužni su položiti
razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Za upis na doktorski studij
nužno je znanje engleskog jezika jer značajan dio programa izvode
gostujući eminentni znanstvenici iz inozemstva.
KRITERIJI ODABIRA POLAZNIKA
Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene
dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete
za razgovor.
Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku
ulogu. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu
(kandidati mogu prezentirati svoje neobjavljene radove). Ocijeniti će se
i program rada.
TRAJANJE STUDIJA
Poslijediplomski sveučilišni studij "Filozofija i suvremenost" organizira
se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara
u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući
sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij ili stekle akademski stupanj
magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih i društvenih
znanosti i ostalih srodnih znanstvenih područja. Školarina po semestru
iznosi 8.500 kn, a troškovi obrane iznose 3.000 kn.
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STRUKTURA DOKTORSKOG STUDIJA
I. godina studija: 60 ECTS
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Sastanci doktoranada s raspravama
o okvirnim prijedlozima istraživanja

7 ECTS
7 ECTS
7 ECTS
9 ECTS

Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6
Sastanci doktoranada s raspravom istraživačkih planova
Sastanci s potencijalnim mentorom/icom

7
7
7
5
4

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

II. godina studija: 60 ECTS
Izborni predmet 7
Sastanci doktoranada s izlaganjem sadržaja istraživanja
Rad s mentorom i izrada doktorskog rada
Izvannastavne i izborne aktivnosti

7 ECTS
7 ECTS
10 ECTS
6 ECTS

Prijava i obrana naslova teme doktorskog rada
Rad s mentorom i izrada doktorskog rada
Sastanci doktoranada s izlaganjem sadržaja istraživanja
Izvannastavne i izborne aktivnosti

7 ECTS
10 ECTS
7 ECTS
6 ECTS

III. godina studija
Rad s mentorom i izrada doktorskog rada
Sastanci doktoranada, s izlaganjem znanstvenih radova
Izvannastavne i izborne aktivnosti

20 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Rad s mentorom i izrada doktorskog rada
Sastanci doktoranada, s izlaganjem znanstvenih radova
Izvannastavne i izborne aktivnosti

20 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Uvjeti za upis u višu godinu studija
Uvjet za upis druge godine studija: 39 ostvarenih ECTS-a
Uvjet za upis treće godine studija: prijavljena i obranjena tema
doktorske disertacije
Uvjet za predaju rada za ocjenu i obranu su položeni svi ispiti u
uplaćena sva školarina
Izvannastavne i izborne aktivnosti
1. Svoje aktivnosti doktorand treba koordinirati s mentorom.
2. Objavljeni radovi (odnosno radovi koji su prihvaćeni za
objavljivanje) mogu nositi ECTS bodove, kako slijedi:
a) Rad, objavljen ili prihvaćen za objavljivanje, u časopisu
klasificiranom u Scimago Q1 ili časopisu klasificiranom pod oznakom A1
vrijedi do 14 ECTS-a, (pri čemu je razlika u bodovima koju mentor

određuje u okvirima klasifikacije članaka: izvorni znanstveni članak 1214, prethodno priopćenje 8-11, pregledni članak 4-7, ili izlaganje sa
znanstvenih skupova 1-3)
B) rad objavljen u časopisu koji je klasificiran kao A2 ili Scimago
Q2, vrijedi do 7 ECTS-a (pri čemu je razlika u bodovima koju mentor
određuje u okvirima klasifikacije članaka: izvorni znanstveni članak 7,
prethodno priopćenje 5-6, pregledni članak 3-4 ili izlaganje sa
znanstvenih skupova 1-2).
Točan broj ECTS-a koji se priznaju utvrđuje mentor.
3. Sudjelovanja na simpozijima mogu se uvažiti za priznavanje
ECTS bodova, a mentor procjenjuje kvalitetu rada na simpoziju te
pripadajući broj bodova.
4. Mogućnost priznavanja ECTS bodova vrijedi samo za onu
akademsku godinu u kojoj su stečeni.
5. ECTS bodovi koji se stječu polaganjem izbornih predmeta na
studiju ne mogu se zamijeniti ECTS bodovima stečenim kroz druge
aktivnosti.
6. Izvršenje aktivnosti i odgovarajuće ECTS bodove ovjerava
mentor ili potencijalni mentor svojim potpisom u indeksu.
Doktorandice i doktorandi upućuju se na Fond Prometej.
Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i
Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci raspisuju natječaj Fonda
Prometej u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti
studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta
u Rijeci, odnosno provedbe znanstveno-istraživačkih projekata u svrhu
stjecanja doktorata https://uniri.hr/vijesti/fond-prometej/

