
Amandmani na nacrt Zakona o visokom obrazovanju 

 

 

Članak 3. 

Umjesto pete natuknice stavka 1.: 

- Usuklađenost „Bolonjskoj deklaraciji“ 

- Postaviti pitanje planira li hrvatska ostati u sustavu usklađenom bolonjskom 

deklaracijom. 

Dodaje se treda natuknica stavka 2.: 

- Cjeloživotnog obrazovanja 

 

Članak 4. 

Umjesto druga natuknice stavka 2.: 

- utvrđivanje uvjeta za upis studenata na temelju sustava vanjskog vrednovanja 
najmanje četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja za sveučilišne studijske 
programe te najmanje trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja za stručne studije 

 
 

Članak 7. 
Umjesto stavka 5.: 
(5) Ostale članove Nacionalnoga vijeda imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri 
godine, izuzev predstavnika studenata na godinu dana i to na sljededi način: 

- za svako znanstveno područje iz zakona kojim se uređuje područje znanosti imenuje 
po dva člana; 
- iz umjetničkog područja imenuju se po dva člana; 
- iz redova studenata po dva člana. 

 
Članak 8. 

Umjesto stavka 1.: 
(1) Na temelju javno objavljenog poziva Ministarstva, kandidate za članove Nacionalnoga 

vijeda predlažu znanstveno  pravne osobe osim predstavnike studenata koje predlaže 
Hrvatski studentski zbor. 

U stavka 2.: 
i studenata 

 
 

Članak 19. 



Umjesto stavka 3.: 
(3) Studenti čine najmanje 20% ukupnog broja članova nastavničkog vijeda. Studente – 
članove nastavničkog vijeda biraju studenti u skladu s Zakonom o studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama te statutom veleučilišta i visoke škole. 
 

Članak 20. 
Umjesto stavka 1.: 

(1) Upravno vijede veleučilišta ili visoke škole ima šest članova od kojih tri imenuje 
osnivač, s time da najmanje jedan član mora biti stručnjak iz područja djelatnosti 
veleučilišta, jednog bira nastavničko vijede veleučilišta ili visoke škole, jednog 
radničko vijede veleučilišta ili visoke škole, a jednog studentski zbor veleučilišta ili 
visoke škole. 

 
Članak 21. 

Dodaje se stavak 2.: 
(2) Predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola sudjeluje u radu dekanske 

konferencije. 
S time dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 

Članak 37. 
Dodaje se stavak 3.: 

(3) Visoko učilište vodi evidenciju svih stečenih ECTS-a te ih u slučaju neistovrsnosti sa 
studijskim programom upisuje na dodatak diplomi kao dodatno stečene ECTS-e. 

 
Članak 39. 

Umjesto stavka 3.: NE JOŠ 
(3)Po završetku programa stručnog usavršavanja visoko učilište polazniku izdaje 
odgovarajudu potvrdu koja MORA biti vrednovana ECTS bodovima na temelju odluke 
tijela određenog opdim aktom sveučilišta, odnosno nastavničkog vijeda veleučilišta i 
visoke škole. 

 
Članak 50. 

Stavak 3. se treba uskladiti s opisnim ocjenama koje trenutno postoje sličnim nacionalnim 
ocjenama među potpisnicima „Bolonjske deklaracije“. 
 
Umjesto stavka 4.: 

(4) U indeks i/ili drugu odgovarajudu ispravu i/ili evidenciju studenta unose se  rolazne 
ocjene: A, B, C, D i E uz postotak usvojenosti, odnosno postotnu ocjenu. 

 
Umjesto stavka 6.: brojčana manje objektivna ali bolja za studente. 
 

(6)Prosjek ocjena studenta čini količnik umnoška pripadajude POSTOTNE ocjene iz 
stavka 2. ovog članka pomnožen sa ECTS bodovima i ukupnog broja stečenih ECTS 
bodova. 

 
Stavak 9. se briše iz razloga što postoji relativno ocjenjivanje pri čemu pravni interes imaju 
svi studenti na određenom kolegiju. 



 
Članak 54. 

Dodaje se novi stavak kojim se opisuju informacije o studentu koje se uvode u dodatak 
diplomi, a sukladni su propisima Sveučilišta u Rijeci o dodatnim informacijama o studentu 
(privitak 1). 
 

Članak 60. 
Umjesto stavka 2.: 

(2) Visoka učilišta samostalno utvrđuju iznos upisnine svih studenata sukladno ovom 
Zakonu. Iznos upisnine na javnim visokih učilištima za studente prijediplomskog i 
diplomskog studija, ne može biti veda od 10 % iznosa prosječne mjesečne neto plade 
utvrđene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini sukladno podacima 
Državnog zavoda za statistiku za upisano puno nastavno opteredenje u iznosu od 60 
ECTS bodova. 

 
Umjesto stavka 3.: 

(3) Iznos upisnine na javnim visokim učilištima za studente poslijediplomskog studija koji 
se financiraju temeljem programskog ugovora, ne može biti veda od 10 % iznosa 
prosječne mjesečne neto plade utvrđene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj 
kalendarskoj godini sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku za upisano 
puno nastavno opteredenje u iznosu od 60 ECTS bodova. 

 
Umjesto stavka 4.: 

(4) Ukoliko student upisuje vede ili manje nastavno opteredenje, iznos upisnine studenta 
može se mjenjati mijenja se razmjerno broju upisanih ECTS bodova. 

Napomena: povodedi se proncipom pravednosti nije opravdano kažnjavati studente koji 
upisuju više ECTS-a, odnosno ako ubrzano studiraju. 
 

Članak 61. 
Umjesto stavka 2.: 
(2) Razina navedenih prava i visina financijske upisnine samog studenta uređuje se 
pravilnikom iz stavka 1. ovog članka, kojeg donosi Ministar na prijedlog Hrvatskog 
studentskog zbora. 
 

Članak 63. 
Umjesto prve natuknice stavka 1.: 

- Kad završi studij, odnosno završetkom akademske godine u kojoj student završi studij 
Napomena: pošto studenti imaju pravo upisivati kolegije s drugih studijskih programa kao i 
stjecanje ECTS-a na druge načine propisane opdim aktima visokog učilišta, morali bi imati 
pravo upisane kolegije položiti i stedi propisane ECTS-e u statusu u kojem su ih upisali. 
 

Članak 71. 
Uvodi se novi stavak 5.: 

(5) Uvjet za izbor na znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna radna mjesta je 
pozitivna studentska evaluacija. 

S time dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. i glasi: 



(6) Ostali uvjeti za izbor na znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna radna mjesta 
propisuju se opdim aktom sveučilišta i objavljuju se u Narodnim novinama na 
hrvatskom jeziku, te na mrežnim stranicama visokog učilišta na hrvatskom i 
engleskom jeziku. 

Dosadašnji stavak 6. Postaje stavak 7. 
 
Terminologija: nepotrebno je pisati „ECTS bodovi“ jer kratica u sebi ima riječ „credit“ (eng. 
Bod). 


