
Nacrt V. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci  
za javnu raspravu 

Na temelju članka 59. stavka 2. alineje 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(''Narodne novine'' broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13) i 
članka 59. stavka 1. alineje 3. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 10. prosinca 2008. 
godine), na prijedlog Radne skupine za usklađivanje Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci sa 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(''Narodne novine'' broj 94/13), Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj __. sjednici održanoj _________ 
2014. godine donosi 
 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STUDIJIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/08-01/04; URBROJ: 2170-57-01-08-2, od 
1. srpnja 2008. godine), Odluci o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci 
(KLASA: 602-04/11-01/02; URBROJ: 2170-57-01-11-155, od 19. srpnja 2011. godine), II. Odluci o 
izmjenama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/11-01/02; URBROJ: 2170-57-01-
11-251, od 22. studenog 2011. godine), III. Odluci o izmjenama Pravilnika o studijima Sveučilišta u 
Rijeci (KLASA: 602-04/12-01/02; URBROJ: 2170-57-01-12-237, od 17. srpnja 2012. godine) i IV. Odluci 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 604-02/13-01/02; 
URBROJ: 2170-57-01-13-186, od 15. svibnja 2013. godine, članak 1. mijenja se i glasi: 

 
''(1)  Ovim se Pravilnikom uređuju vrste i razine studija, nositelji studija, studijski programi, ustroj i 

izvedba samostalnih,  zajedničkih i združenih studija, preddiplomskih sveučilišnih studija,  
diplomskih sveučilišnih studija, poslijediplomskih studija (poslijediplomski sveučilišni studij – 
doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij), stručnih studija (kratki stručni studij, 
preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij) te praćenje kvalitete 
studija na Sveučilištu u Rijeci (dalje: Sveučilište).'' 

 
Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
''(1)  Visoko obrazovanje na Sveučilištu provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. 
(2)  Sveučilišno obrazovanje  obuhvaća: 

 preddiplomski sveučilišni studij, 

 diplomski sveučilišni studij i 

 poslijediplomski studij. 
(3) Stručno obrazovanje obuhvaća: 

 kratki stručni studij, 

 preddiplomski stručni studij, 

 specijalistički diplomski stručni studij. 
(4)  Studijski programi mogu se provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski 
 sveučilišni studiji čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova. 
(5)  Sveučilište može akreditirati i integrirati preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz 

prethodnog stavka uz prethodno odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj. 

(6)  Sveučilište može izvoditi različite obrazovne programe koji se ne smatraju studijem u smislu 
Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja. 

(7)  Na sveučilišne programe cjeloživotnog obrazovanja odnose se odredbe ovoga Pravilnika koje 
vrijede za sveučilišne studije, osim ako to nije drugačije propisano Pravilnikom o vrednovanju 
programa cjeloživotnog učenja.'' 
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Članak 3. 
U članku 3. stavku 1. iza riječi ''studija je'' dodaje se riječ ''Sveučilište,''. 
U stavku 3. iza riječi ''zajednički studij'' dodaju se riječi ''ili združeni studij'', a iza riječi ''nositelja 
zajedničkog'' dodaju se riječi ''ili združenog''. 
 

Članak 4. 
U naslovu ispod članka 4. iza riječi ''preddiplomskog'' i riječi ''diplomskog'' dodaje se riječ 
''sveučilišnog'' 
U stavku 3. alineja 5. briše se.  
Dosadašnje alineje  6., 7. - 14. postaju alineje 5., 6. - 13.  
 

Članak 5. 
Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a i naslov koji glase: 
 

''Članak 4.a 
Izvedbeni plan nastave 

(1) Izvedbenim planom nastave utvrđuju se: 
1. nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu,  
2. mjesta izvođenja nastave,  
3. početak i završetak, te satnica izvođenja nastave,  
4. popis literature za studij i polaganje ispita, 
5. oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, provjere znanja i sl.),  
6. način polaganja ispita,  
7. ispitni rokovi,  
8. mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku te  
9. ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave.''  
 

Članak 6. 
Naslov ispod članka 5. mijenja se i glasi: 

''Poslijediplomski sveučilišni studijski programi'' 
U stavku 1. riječ ''doktorskog'' zamjenjuje se riječju ''sveučilišnog''. 
 

Članak 7. 
Članak 6. briše se. 

 
Članak 8. 

U članku 7. stavku 1. riječ ''obrazovanja'', zamjenjuje se riječju ''učenja'', riječ ''sljedeće'' briše se, a iza 
riječi ''dokumente'' dodaju se riječi ''a posebno sljedeće:''.  
U stavku 1. alineji 1. iza riječi ''paket'' dodaju se riječi ''za prijenos ECTS bodova''. 

 
Članak 9. 

U članku 8. stavku 2. iza riječi ''se temelji'' dodaju se riječi ''na punoj nastavnoj satnici''. 
Stavci 3. i 5. mijenjaju se i glase: 

''(3)  Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja 
traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom 
nastave. 

(5)  Kriteriji i uvjeti plaćanja studija utvrđuju se Pravilnikom kojeg donosi Senat.'' 
 

Članak 10. 
Članak 9. briše se. 

Članak 11. 
Članak 11. briše se. 
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Članak 12. 
U naslovu iznad članka 22. iza riječi ''zajednički'' dodaju se riječi ''i združeni''. 
U naslovu ispod članka te u cijelom tekstu članka 22. iza riječi ''zajednički'' u određenom padežu  
dodaju se riječi ''ili združeni'' u odgovarajućem padežu 
U naslovu ispod članka 22. i u stavcima 2. i 3. riječ ''ugovor'' u određenom padežu zamjenjuje se 
riječju ''sporazum'' u odgovarajućem padežu. 
U stavku 4. riječ ''indeks'' zamjenjuje se riječima ''odgovarajuću studentsku ispravu''. 
 

Članak 13. 
U naslovu ispod te u cijelom tekstu članka 23. iza riječi ''zajednički'' o određenom padežu dodaju se 
riječi ''ili združeni'' u odgovarajućem padežu. 
 

Članak 14. 
U naslovu cjeline IV. iza riječi ''preddiplomski'' i riječi ''diplomski'' dodaje se riječ ''sveučilišni''. 
 

Članak 15. 
Naslov ispod članka i članak 25. mijenjaju se i glase: 

''Pravo prijave na natječaj za upis na sveučilišne preddiplomske studije, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, kratke stručne i preddiplomske stručne 

studije 
''(1) Pravo prijave na natječaj za upis na sveučilišne preddiplomske studije, integrirane 

preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, kratke stručne studije i preddiplomske stručne 
studije ima pristupnik koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću srednju stručnu 
spremu u trajanju od najmanje četiri godine.'' 

 
Članak 16. 

U naslovu ispod članka 26. riječi ''diplomski studij'' zamjenjuju se riječima ''diplomske studije''. 
 

Članak 17. 
U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: 

''(2) Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, a u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi pravo na 
upis.'' 

U stavku 3. riječi ''Strani državljani'' zamjenjuju se riječima ''Osobe koje nisu državljani zemalja 
Europske unije'' 
 

Članak 18. 
U članku 29. stavci 3. i 4. brišu se. 
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3. 
 

Članak 19. 
U članku 30. stavku 1. na kraju rečenice riječi ''na oglasnoj ploči''brišu se. 
 

Članak 20. 
Članak 32. briše se. 
 

Članak 21. 
U naslovu ispod članka 33. i u stavku 1. iza riječi ''sustav'' dodaje se riječ ''stjecanja i''. 
Stavak 3. mijenja se i glasi: 

''(3)  1 ECTS bod predstavlja u pravilu 30 sati ukupnog prosječnog studentskog rada uloženog za 
stjecanja ishoda učenja, uključujući nastavu, samostalan rad, ispite i sve aktivnosti potrebne 
za polaganje ispita.''  
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Članak 22. 
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi: 

''(2)  Po završetku studija nositelj studija dužan je izdati Dopunsku ispravu (Diploma supplement) 
na hrvatskom i engleskom jeziku bez naplate naknade.'' 

 
Članak 23. 

U članku 36. stavku 1. riječi ''do'' zamjenjuju se riječima ''u vrijednosti od''. 
U stavku 4. iza riječi ''koji je u'' dodaje se riječ ''prethodnoj''. 
 

Članak 24. 
U članku 38. stavku 3. riječ ''pismeni'' zamjenjuje se riječju ''pisani''. 
 

Članak 25. 
U članku 39. stavku 3. riječ ''dužen'' ispravlja se i zamjenjuje riječju ''dužan''. 
 

Članak 26. 
U članku 40. stavku 1. riječ ''predstojnik'' zamjenjuje se riječju ''pročelnik''. 
 

Članak 27. 
U članku 41. stavku 2. iza riječi ''sustava'' dodaje se riječ ''stjecanja i''. 
U stavku 3. riječ ''vršiti zamjenjuje se riječju ''obavljati''. 
U stavku 4. riječ ''vrši'' zamjenjuje se riječju ''obavlja''. 
 

Članak 28. 
U naslovu ispod članka 42. iza riječi ''sustava'' dodaje se riječ ''stjecanja i'' 
U stavcima 1., 3. i 4.  iza riječi ''diplomskom'' dodaje se riječ ''sveučilišnom''. 
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi. 

''(7) Iznimno na nekim studijskim programima zbog specifičnosti provjera znanja, vještina i 
kompetencija studenata, na prijedlog vijeća sastavnice, uz suglasnost Povjerenstva za 
akreditaciju studijskih programa Senat će donijeti odluku o odstupanju od primjene stavaka 
1. do 6. ovog članka.'' 

 
Članak 29. 

U članku 43. stavcima 1. i 2. iza riječi ''diplomskom'' dodaje se riječ ''sveučilišnom''. 
 

Članak 30. 
U članku 44. stavku 3. riječi ''i prijavnicu'' zamjenjuju se riječima ''i/ili drugu odgovarajuću ispravu i/ili 
evidenciju studenta'' 
 

Članak 31. 
Članak 46. mijenja se i glasi: 

''Prigovor na ocjenu 
''(1)  Student koji smatra da je oštećen ocjenjivanjem na završnom ili popravnom ispitu ima pravo 

 u roku 24 sata nakon priopćenja ocjene izjaviti pisani prigovor dekanu odnosno pročelniku 
 Odjela. Prigovor mora biti obrazložen. 

(2)  Ako prigovor smatra osnovanim dekan odnosno pročelnik odjela će u roku od 24 sata od 
zaprimanja prigovora imenovati povjerenstvo sastavljeno od tri člana. Nastavnik s čijom 
ocjenom student nije bio zadovoljan ne može biti predsjednik povjerenstva. 

(3)  Pisani ispit ili pisani dio ispita neće se ponoviti pred povjerenstvom, već će ga ono ponovno 
ocijeniti. Ako je ispit usmeni ili se sastoji i od usmenog dijela provjere znanja dekan odnosno 
pročelnik Odjela će odrediti vrijeme polaganja ispita koji se treba održati što ranije, a ne 
može biti održan kasnije od tri radna dana po izjavljenom prigovoru. 
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(4)  Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova.'' 
 

Članak 32. 
U članku 47. stavku 3. na kraju rečenice briše se točka stavlja zarez i dodaju riječi ''osim u slučaju 
modularne nastave iz članka 39. stavka 2. ovog Pravilnika.  
 

Članak 33. 
U članku 48. stavku 1. riječi ''tri radna dana'' zamjenjuju se riječima ''jedan radni dan'', a riječi 
''nositelja studija, odnosno sveučilišnog odjela'', brišu se.  
 

Članak 34. 
U članku 49. stavcima 2. i 3. riječ ''prijavnicu'' zamjenjuje se riječju ''prijavu''. 
 

Članak 35. 
U članku 50. stavak 4. mijenja se i glasi: 

''(4) Student koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, nastavnik će u  
 prijavnicu ili u evidenciju studenta upisati ''nula (0).'' 

 
Članak 36. 

U članku 51. stavku 2. riječ ''Prijavnice'' zamjenjuje se riječju ''Evidencije''. 
 

Članak 37. 
Članak 52. briše se. 

 
Članak 38. 

U članku 53. stavku 1. iza riječi ''preddiplomski'' i u stavku 2. iza riječi diplomski dodaje se riječ 
''sveučilišni''. 

 
Članak 39. 

U članku 54. stavku 1. iza riječi ''preddiplomskog'' briše se riječ ''i stručnog'', a u alineji 1. iza riječi 
''preddiplomskog'' dodaje se riječ ''sveučilišnog''. 
U stavku 1. alinejama 1.-5. i stavku 2. riječi ''i specijalističkog'' zamjenjuju se riječima ''sveučilišnog 
studija i diplomskog stručnog''. 
U stavku 2. alinejama 1.-3. riječi ''ili Specijalist'', brišu se.  
 

Članak 40. 
U naslovu cjeline V. riječ ''studij'' zamjenjuje se riječju ''studiji'' 
 

Članak 41. 
U članku 57. stavak 1. briše se. 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1. 
 

Članak 42. 
U članku 58. stavku 4. iza riječi ''dekanu'' dodaju se riječi ''ili pročelniku''. 
 

Članak 43. 
U članku 58a. stavku 1. riječi ''Godišnji doktorandov izvještaj'' zamjenjuju se riječima ''Godišnji 
izvještaj studenata''. 
 

Članak 44. 
U članku 62. stavcima 3. i 4. iza riječi ''dekan,'' dodaju se riječi ''pročelnik odjela''. 
U stavku 4.  riječi ''stavak 4.'' zamjenjuju se riječima ''stavak 5.''. 
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Članak 45. 
U članku 66. stavku 1. riječi ''članku 62.'' zamjenjuje se riječima ''članku 61'', iza riječi ''Pravilnika'' 
riječ ''pismeno'' se briše, a iza riječi ''podnosi'' dodaje se riječ ''pisani''. 
U stavku 2. alineji 2. riječ ''pismena'' zamjenjuju se riječju ''pisana''. 
 

Članak 46. 
U članku 68. stavku 6. iza riječi ''dekan'' dodaju se riječi ''odnosno pročelnik odjela''. 
 

Članak 47. 
U članku 69. stavku 6. riječ ''nađe'' zamjenjuje se riječju ''utvrdi''. 
 

Članak 48. 
u članku 73. stavku 1. iza riječi ''znanosti'' dodaju se riječi ''(dr. sc.). 
 

Članak 49. 
U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi: 

''(1) Doktorat znanosti oduzima se ako se utvrdi da je stečen protivno propisanim    uvjetima za 
njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija ili na temelju doktorske disertacije koja je 
plagijat ili krivotvorina ili je stečena počinjenjem kaznenog dijela studenta.'' 

 
Članak 50. 

U članku 76. stavak 4. mijenja se i glasi: 
''(4) Izvješće povjerenstva mora sadržati zaključak u kojem se izrijekom navodi da je doktorska 

disertacija prisvojeno znanstveno djelo ili krivotvorina ili da je stečena počinjenjem kaznenog 
djela studenta.''  

 
Članak 51. 

Naslov iznad članka 79. mijenja se i glasi  
''Poslijediplomski specijalistički studij'' 

U naslovu ispod članka 79. iza riječi ''diplomskom'' dodaje se riječ ''sveučilišnom'' 
 

Članak 52. 
U članku 80. stavku 1. iza riječi ''preddiplomske'' dodaju se riječi ''sveučilišne studije'', a iza riječi 
''diplomske'' dodaje se riječ ''sveučilišne''. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 53. 
(1) U cijelom tekstu Pravilnika o studijima riječi ''Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje'' te 

''Nacionalno vijeće za znanost'' u određenom padežu zamjenjuju se riječima ''Nacionalno vijeće 
za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj'' u odgovarajućem padežu. 

(2) U cijelom tekstu Pravilnika o studijima riječi ''dodatak diplomi'' u određenom padežu zamjenjuju 
se riječima ''dopunska isprava'' u odgovarajućem padežu.  

(3) U cijelom tekstu Pravilnika o studijima riječi ''doktorski rad'' u određenom padežu zamjenjuju se 
riječima ''doktorska disertacija'' u odgovarajućem padežu''. 

(4)  U cijelom tekstu Pravilnika o studijima riječi ''doktorski studij'' u određenom padežu zamjenjuju 
se riječima ''poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) u odgovarajućem padežu. 

 
Članak 54. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta u Rijeci. 
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