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IZ HRVATSKOGA ZDRAVSTVA

DESET GODINA IZVRSNOSTI
poslijediplomski doktorski studij TRIBE

U svibnju 2021. godine slavimo desetu
godišnjicu upisa prvih studenata na poslijediplomski doktorski studij Translacijska
istraživanja u biomedicini (TRIBE) Medicinskog fakulteta u Splitu.
U tih deset godina TRIBE je postao
najuspješniji doktorski studij Medicinskog
fakulteta u Splitu prema broju studenata
koji su doktorirali. Do 11. travnja 2021.
na studiju TRIBE obranjeno je 58 doktorata. Ako ne računamo studente koji još
pohađaju nastavu na zadnje tri akademske
godine (jer poslijediplomski studij traje tri
godine), od 2010./2011. do 2017./2018.,
na studij TRIBE je upisano 106 studenata.
Dakle, ako ne računamo 11 ispisanih
studenata i one koji još pohađaju nastavu,
na studiju je doktoriralo 61% studenata.
To su rezultati u rangu rezultata doktorskih škola iz SAD-a i Kanade. Posebno
smo ponosni što tako visok postotak
nije umanjio kvalitetu obranjenih doktorata, već upravo suprotno. Prosječan broj
radova na kojima su naši doktorandi prvi
autori i na kojima se temelje njihovi doktorati je 2,2, a prosječan čimbenik odjeka tih
radova je 3,8. Uspješnost doktoriranja na
studiju TRIBE nije moguće izravno uspoređivati s uspjehom doktoriranja u drugim
akademskim institucijama u Hrvatskoj jer
do tih podataka nije moguće doći.
Vrijedi istaknuti i da je TRIBE jedini
poslijediplomski doktorski studij na svim
medicinskim fakultetima u Hrvatskoj koji
je dobio ocjenu visoke kvalitete Agencije
za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
na reakreditaciji poslijediplomskih studija
koja je provedena u prosincu 2016. godine.
Studij TRIBE svoj uspjeh temelji na drukčijim načelima u odnosu na brojne druge
doktorske studije u Hrvatskoj. Kako bismo
podigli kvalitetu doktorata i postigli veći
postotak uspješnosti doktoriranja te skratili vrijeme studiranja na doktorskom
studiju, naš reformski pristup temeljio se
na tri područja: izboru studenata, pravilima studiranja i nastavnom programu.

Pri izboru studenata nebitan nam je
prosjek ocjena. Važno nam je da studenti
prilikom prijave za upis imaju mentora i
definiran protokol najmanje dva istraživanja koja namjeravaju provesti tijekom
doktorata. Tim zahtjevom probiremo
studente i mentore koji su u mogućnosti
pripremiti dobar plan istraživanja koji
će biti izvodiv i koji će se moći objaviti u
međunarodnim časopisima. Svjesni smo
da je to vrlo zahtjevan pristup, međutim, u ovih deset godina iskustva rada na
poslijediplomskom studiju vidimo da je
to ključno kako bi se osiguralo da što više
studenata upisanih na doktorski studij
uistinu i doktorira u nekom razumnom
roku.
Prijave za upis na TRIBE svake godine se
zaključuju 30. rujna. Međutim, zainteresirane kandidate ohrabrujemo da nam se
jave bilo kad tijekom godine kako bismo
im svojim povratnim informacijama i
recenzijama njihovih protokola pomogli
da se bolje pripreme za upis. Protokole
istraživanja koje nam šalju studenti i
mentori kritički procjenjujemo jer nam
je cilj pomoći u oblikovanju metodički
kvalitetnih i provedivih planova istraživanja. Procjena tih protokola istraživanja
često uključuje postavljanje velikog broja
pitanja, traženje pojašnjenja i predlaganje
promjena za koje se očekuje da kandidati
na njih odgovore. TRIBE je osmišljen kao
intenzivan studij koji upisuje mali broj
studenata, s kojima se intenzivno radi još
i prije upisa, čiji se napredak nakon upisa
intenzivno nadzire i koji cijene konstruktivnu kritiku.
Pravila studiranja na TRIBE-u uključuju
strogu primjenu načela ispisa studenata
koji ne polože ispit u dvije akademske
godine ili osam rokova. Dvaput godišnje
studenti imaju izvješća o napretku, koja se
u planu i programu studija vode kao ispiti.
Te ispite studentima je najteže položiti jer
pozitivnu ocjenu mogu dobiti jedino ako
demonstriraju odgovarajući napredak na
svojim istraživanjima. Takvi strogi uvjeti

omogućuju nam stalni nadzor napretka u
istraživanjima koja su isplanirali za doktorat. Ako znanstvenog napretka nema, bez
obzira na razlog, studenti se trebaju ispisati sa studija kako ne bi uzalud trošili svoj
ili tuđi novac. Ispisani studenti mogu se
prijaviti ponovo za upis ako se njihove
okolnosti promijene i ako se pokaže da
mogu nastaviti sa svojim istraživanjima.
Nastavni program studija mijenjao se
više puta, a sve s ciljem da TRIBE ne bude
nastavak studija medicine na kojem će
studenti slušati gomilu teorije. Umjesto
toga, na studiju TRIBE fokus je na znanstvenoj metodologiji i prenosivim vještinama koje će studentima biti potrebni
tijekom znanstvene karijere. Ispiti su
praktični i uključuju izradu različitih
zadataka kako bi pomogli studentima
u pripremi za samostalnu znanstvenu
karijeru. Primjerice, ispiti uključuju
samostalno pisanje znanstvenog rada
na zadanu temu, izradu slika za znanstveni rad, pisanje znanstvenog projekta,
pripremu ideje za komercijalizaciju
istraživanja, izradu postera, organizaciju
kongresa, itd.
Nakon ovih prvih deset godina izvrsnosti,
ponosni smo na uspjehe studija TRIBE
i sve naše studente koji su na studiju
doktorirali. Zahvaljujemo svima koji
su nam u ovih deset godina pomogli da
TRIBE bude to što jest, i nadamo se da će
svi poslijediplomski studiji u Hrvatskoj
prihvatiti reforme koje će omogućiti što
veću uspješnost upisanih studenata.
prof. dr. sc. Damir Sapunar,
voditelj studija TRIBE
prof. dr. sc. Livia Puljak,
zamjenica voditelja studija TRIBE

http://www.mefst.hr/TRIBE
Prilog: Markica izvrsnosti za studij TRIBE
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