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Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici od 30. 
rujna 2008., donijelo pročišćeni tekst Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu. Pročišćeni tekst Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu obuhvaća Pravilnik o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta 
u Zagrebu donesen na sjednici Stručnog vijeća Hrvatskih studija od 12. rujna 2005., te 
njegove dopune donesene na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija od 30. 
rujna 2008.  
 
 

PRAVILNIK O USTROJU I DJELOVANJU  
  

HRVATSKIH STUDIJA SVEU ČILIŠTA U ZAGREBU  
 

(pročišćeni tekst)  
  

  
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim se Pravilnikom, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(u daljnjem tekstu: Zakon), drugim zakonima i Statutom Sveučilišta u Zagrebu ureñuje: 
status, naziv, sjedište Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Hrvatski 
studiji), pravni položaj, zastupanje i predstavljanje Hrvatskih studija, djelatnost i poslovanje, 
ustroj, ovlasti i način odlučivanja tijela Hrvatskih studija, ustroj i izvoñenje sveučilišnih 
studija, status nastavnika, suradnika i drugih zaposlenika, status studenata te druga pitanja 
važna za  djelatnost i poslovanje Hrvatskih studija. 
 
 
II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK 
 
  

Članak 2. 
 
Hrvatski studiji djeluju kao sveučilišni centar Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
Sveučilište) sa statusom podružnice, koji svoju djelatnost obavljaju kao znanstveno-nastavna 
sastavnica Sveučilišta, te sudjeluje u pravnom prometu i posluju pod nazivom: 
Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji.         

  
Članak 3. 

 
(1) Sjedište Sveučilišta u Zagrebu je u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.  
(2) Sjedište Hrvatskih studija je u Zagrebu, Borongajska cesta 83d. 
  

Članak 4. 
 
(1) Hrvatski studiji imaju pečat s grbom Republike Hrvatske i tekstom SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU – HRVATSKI STUDIJI, okrugla oblika i promjera 38 mm.  
(2) U svakodnevnom poslovanju Hrvatski studiji koriste žig četvrtasta oblika 3x6 cm bez grba 
Republike Hrvatske s tekstom Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji. 
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(3) Žigom ili pečatom s grbom Republike Hrvatske ovjeravaju se  javne isprave koje izdaju 
Hrvatski studiji.                   

Članak 5. 
 
Hrvatski studiji imaju znak nepravilno okrugla oblika, stablo s devet razlistanih grana u 
sredini i natpis STUDIA CROATICA na obodu. Znak se koristi uz znakovlje Sveučilišta. 
 

Članak 6. 
 
Dan Hrvatskih studija je 16. studenoga.  
 
         
III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE TE  DJELATNOST     
HRVATSKIH STUDIJA  
  

Članak  7. 
 
(1) Hrvatski studiji su upisani u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Zagrebu kao 
podružnica Sveučilišta u Zagrebu.  
(2) Osnivač Hrvatskih studija je Sveučilište u Zagrebu. 
  

Članak 8. 
 
(1) Čelnik Hrvatskih studija je voditelj. 
(2) Voditelj predstavlja i zastupa Hrvatske studije sukladno Statutu Sveučilišta i odlukama 
nadležnih sveučilišnih tijela, te je odgovoran za zakonitost rada Hrvatskih studija. 
(3) Voditelj Hrvatskih studija za svoj rad odgovara rektoru.   
  

Članak 9. 
 
(1) U ostvarivanju načela integriranosti Sveučilišta, te njegujući interdisciplinarnost i 
multidisciplinarnost, Hrvatski studiji, kao sveučilišni centar Sveučilišta u Zagrebu, ustrojavaju 
i izvode sveučilišne studije povezivanjem različitih znanstveno-nastavnih sastavnica i drugih 
znanstveno-istraživačkih ustanova unutar Sveučilišta i izvan njega. 
(2) Djelatnost Hrvatskih studija je: 

1. visoko obrazovanje koje se ostvaruje kroz ustroj i izvedbu sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija iz područja 
društvenih i humanističkih znanosti, te interdisciplinarnih područja 

2. znanstvena i stručna djelatnost u znanstvenom području društvenih i humanističkih 
znanosti, te drugim srodnim znanstvenim područjima što uključuje:  

a) izradu znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija; 
b) organiziranje domaćih i meñunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, 

simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa i drugih skupova, osobito vezano 
uz proučavanje sastavnica hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta; 

c) ustroj i izvedba programa stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja; 
d) skrb o ustrojavanju sličnih studija u svijetu. 

 
Članak 10. 
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Pored djelatnosti iz članka 9. Hrvatski studiji mogu uz suglasnost rektora obavljati i druge 
djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti i koje se obavljaju u manjem opsegu, a 
čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja i 
znanstvene djelatnosti (izdavačka, knjižnična, informatička, nakladnička i dr.).  
 
 
IV. USTROJ HRVATSKIH STUDIJA  
  

Članak 11. 
 
(1) Radi izvoñenja sveučilišnih studija, znanstvenoga i sveučilišnoga rada u više znanstvenih 
područja u sastavu Hrvatskih studija djeluju odjeli kao znanstveno-nastavne ustrojbene 
jedinice. 
(2) Odreñene studije Hrvatski studiji mogu, sukladno posebnom ugovoru, izvoditi u suradnji s 
Filozofskim fakultetom Družbe Isusove u Zagrebu i drugim znanstvenim i visokoškolskim 
organizacijama.  
 

Članak 12. 
 
(1) Radom pojedinog odjela rukovodi pročelnik, a zamjenjuje ga zamjenik. 
(2) Pročelnika i zamjenika pročelnika odjela imenuje Znanstveno-nastavno vijeće iz reda 
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na prijedlog Vijeća odjela, a uz prethodnu 
suglasnost voditelja Hrvatskih studija.  
(3) Pročelnik odjela i njegov zamjenik imenuju se  na vrijeme od dvije godine. Ista osoba 
može biti birana za pročelnika i zamjenika pročelnika najviše dva puta uzastopno. Pročelnik 
odjela za svoj rad odgovara voditelju Hrvatskih studija.  
(4) Odjel ima Vijeće koje čine nastavnici u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima, te 
po jedan student svake godine studija. 
(5) Pročelnik odjela se brine za izvoñenje nastavnog procesa i koordinira sve poslove vezane 
za to, te saziva Vijeće odjela prema potrebi. 
(6) Dužnost pročelnika za odjele pri Filozofskom fakultetu Družbe Isusove obavlja dekan 
Filozofskog fakulteta Družbe Isusove. 

 
Članak 13. 

 
Ustroj, naziv i djelokrug rada ustrojbenih jedinica, način izbora čelnika pojedinih ustrojbenih 
jedinica i druga pitanja značajna za njihov rad ureñuju se pobliže pravilnikom o unutarnjem 
ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Hrvatskim studijima koji donosi Znanstveno-
nastavno vijeće Hrvatskih studija uz potvrdu Senata Sveučilišta.  
 
          
V. UPRAVA HRVATSKIH STUDIJA 
 
  

Članak  14. 
 
Tijela upravljanja Hrvatskim studijima su voditelj, Znanstveno-nastavno vijeće i Kolegij. 
 
Voditelj 

Članak 15. 
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(1) Voditelj je čelnik Hrvatskih studija. 
(2) Voditelj ujedno obnaša i dužnost predsjednika Znanstveno-nastavnog vijeća. 
(3) Voditelj organizira i vodi rad i poslovanje Hrvatskih studija, a osobito: 
- predstavlja i zastupa Hrvatske studije; 
- odgovoran je zakonitost rada Hrvatskih studija; 
- saziva i predsjedava sjednicama Znanstveno-nastavnog vijeća; 
- donosi poslovne odluke sukladno propisima; 
- po položaju je član odgovarajućeg vijeća područja; 
-  provodi odluke Znanstveno-nastavnog vijeća, te odluke Senata i Vijeća područja; 
-  predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću ustroj radnih mjesta; 
-  predlaže i druge opće akte Hrvatskih studija; 
-  predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću mjere za unapreñenje rada Hrvatskih studija; 
-  daje Znanstveno-nastavnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz svoje 
nadležnosti; 
- obavlja i druge poslove utvrñene Statutom Sveučilišta, ovim Pravilnikom i drugim općim 
aktima Hrvatskih studija. 

 
Članak 16. 

 
Voditelj ima pravo donositi poslovne odluke u ime i za račun Hrvatskih studija u vrijednosti 
do 500.000,00 kn. Za pravne radnje u vrijednosti do 3.000.000,00 kn voditelju je potrebna 
suglasnost Znanstveno-nastavnog vijeća, odnosno Senata za vrijednost iznad tog iznosa. 
 

Članak 17. 
 
(1) Voditelj je za svoj rad odgovoran Znanstveno-nastavnom vijeću i rektoru kojima jednom 
godišnje podnosi izvješće o radu i poslovanju Hrvatskih studija, te izvješće o svom radu, 
uključujući izvješće o prijedlogu proračuna Hrvatskih studija i njegovom izvršenju. 
(2) Izvješća iz stavka 1. ovog članka podnose se i Senatu. 
 

Članak 18. 
 
Za voditelja može biti izabran nastavnik Hrvatskih studija u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog ili redovitog profesora, u radnom odnosu na neodreñeno vrijeme. 
 

Članak 19. 
 
(1) Voditelja imenuje rektor, uz suglasnost Senata,  na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeća. 
(2) Znanstveno-nastavno vijeće dat će mišljenje u roku od 30 dana, a ako ga ne dostavi u tom 
roku, smatrat će se da je pozitivno. 
(3) Voditelj se imenuje na rok od 2 godine. Ista osoba može biti imenovana za voditelja 
najviše dva puta uzastopno. 
(4) Voditelj može imenovati jednog ili više povjerenika za odreñeno područje koji mu 
pomažu u radu. 
(5) Voditelj može imati zamjenika, koji može biti i jedan od povjerenika, kojeg imenuje uz 
suglasnost rektora. 
 

Članak 20. 
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(1) Predloženika za voditelja Hrvatskih studija ističe Znanstveno-nastavno vijeće. 
Postupak isticanja predloženika za voditelja započinje pozivom Znanstveno-nastavnog vijeća 
za podnošenje prijava. 
(2) Prijavu podnosi predloženik osobno ili ustrojbena jedinica Hrvatskih studija (osim 
stručnih službi), uz pristanak predloženika. 
(3) Uz prijavu predloženici prilažu stručni životopis i programa rada kojeg usmeno izlažu 
pred Znanstveno-nastavnim vijećem. 
(4) Znanstveno-nastavno vijeće imenuje Povjerenstvo od tri člana koje prikuplja prijave za 
predloženika za voditelja. 
(5) Povjerenstvu se dostavlja prijava s potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana 
imenovanja navedenog Povjerenstva. 
(6) Povjerenstvo je dužno, po isteku roka iz prethodnog stavka, u daljnjem roku od 8 dana 
dostaviti svoje izvješće Znanstveno-nastavnom vijeću. Izvješće mora sadržavati popis 
predloženika koji ispunjavaju uvjete za kandidiranje, njihove životopise i programe rada. 
 

Članak 21. 
 
(1) Znanstveno-nastavno vijeće utvrñuje, na temelju izvješća Povjerenstva, koji predloženici 
ispunjavaju uvjete za isticanje predloženika za voditelja. 
(2) Znanstveno-nastavno vijeće tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom ukupnog sastava 
Znanstveno-nastavnog vijeća, bira predloženika kojeg će istaknuti za predloženika za 
voditelja. 
(3) Znanstveno-nastavno vijeće će imenovati Povjerenstvo za provoñenje glasovanja za izbor 
predloženika, koje se sastoji od tri člana. 
(4) Povjerenstvo za provoñenje glasovanja izrañuje glasačke listiće i osigurava prostor za 
tajno glasovanje. 
 

Članak 22. 
 
(1) Ako niti jedan od predloženika ne dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova 
Znanstveno-nastavnog vijeća, glasovanje se ponavlja za dva predloženika koji su dobili 
najveći broj glasova u prethodnom glasovanju. 
(2) Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od predloženika ne dobije potreban broj 
glasova, glasovanje se ponavlja samo za predloženika koji je dobio veći broj glasova. 
(3) Ako predloženik iz prethodnog stavka ni u ponovljenom glasovanju ne dobije 
natpolovičnu većinu ukupnog broja članova Znanstveno-nastavnog vijeća, postupak izbora za 
predloženika se ponavlja. 
 

Članak 23. 
 
(1) Postupak isticanja predloženika i imenovanje voditelja mora završiti najkasnije 4 mjeseca 
prije nastupa na dužnost. 
(2) Voditelj Hrvatskih studija preuzima dužnost 1. dana nove akademske godine. 
(3) Ako se novi voditelj ne imenuje do isteka mandata ranijeg, Znanstveno-nastavno vijeće će 
u roku od 30 dana predložiti rektoru osobu koja ispunjava propisane uvjete kao obnašatelja 
dužnosti do imenovanja voditelja. 
(4) Rektor u roku od 30 dana imenuje obnašatelja dužnosti, nakon pribavljene suglasnosti 
Senata. 
(5) U slučaju da Znanstveno-nastavno vijeće, u propisanom roku, ne dostavi prijedlog, 
obnašatelja dužnosti voditelja imenovat će rektor. 
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Članak 24. 

 
(1) Voditelj Hrvatskih studija može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako: 
-  sam zatraži razrješenje 
-  ne ispunjava dužnost 
- ozbiljno i trajno krši odredbe Ustava, Pravilnika ili drugih općih akata Sveučilišta i 
Hrvatskih studija 
- svojim ponašanjem povredi ugled dužnosti koju obnaša 
- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti. 
(2) Postupak razrješenja voditelja Hrvatskih studija započinje odlukom o pokretanju postupka 
koju donosi Znanstveno-nastavno vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. 
(3) Postupak provodi i o razrješenju odlučuje Znanstveno-nastavno vijeće natpolovičnom 
većinom ukupnog broja članova u roku od 2 mjeseca od početka postupka. 
 

Članak 25. 
 
(1) Ako rektor suspendira voditelja Hrvatskih studija zbog nepoštivanja zakona, drugih 
propisa, Statuta Sveučilišta ili na njima utemeljenih sveučilišnih odluka, odluku o suspenziji 
potvrñuje Senat dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova u roku od 30 dana od 
rektorove suspenzije. 
(2) Ako Senat potvrdi suspenziju, smatra se da je voditelj razrješen svoje dužnosti danom 
donošenja odluke o potvrdi suspenzije. 
(3) U slučaju razrješenja voditelja, Senat imenuje obnašatelja dužnosti voditelja do izbora 
novog. 
(4) Postupak za izbor novog voditelja provodi se u skladu sa Statutom Sveučilišta i ovim 
Pravilnikom.U tom postupku, razrješeni voditelj ne može biti predloženik. 
 
Kolegij  
 

Članak 26. 
 
(1) Kolegij je poslovodno tijelo Hrvatskih studija. 
(2) Kolegij čine voditelj Hrvatskih studija, pročelnici odjela i glavni tajnik Hrvatskih studija. 
(3) Kolegij radi na sjednicama koje saziva voditelj Hrvatskih studija koji ujedno njime i 
predsjedava. 
(4) Kolegij može djelovati i u proširenom sastavu s čelnicima ustrojbenih jedinica, odnosno 
drugim sudionicima koje poziva voditelj. 
(5) Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje Kolegija potrebna je prisutnost više od 
polovice članova. 

Članak 27. 
 

Kolegij: 
- raspravlja i pomaže voditelju u odlučivanju o pitanjima tekućeg poslovanja, 
- priprema sjednice Znanstveno-nastavnog vijeća, 
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilnikom. 
 
Znanstveno-nastavno vijeće 
 

Članak 28. 
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(1) Znanstveno-nastavno vijeće je stručno vijeće Hrvatskih studija. 
(2) Znanstveno-nastavno vijeće čine nastavnici i znanstvenici koji sudjeluju u obavljanju 
djelatnosti Hrvatskih studija i to: 
- svi zaposlenici Hrvatskih studija izabrani u znanstveno-nastavno zvanje, u radnom odnosu s 
punim radnim vremenom 
- 1 predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju svakog odjela, u kumulativnom 
radnom odnosu 
- znanstvenici - nositelji znanstvenoistraživačkih projekata na Hrvatskim studijima 
-  1 predstavnik zaposlenika u nastavnom zvanju 
-  2 predstavnika zaposlenika u suradničkom zvanju 
- predstavnici studenata, tako da studenti preddiplomskih i diplomskih studija čine 10%, a 
studenti poslijediplomskih studija 5% svih članova Znanstveno-nastavnog vijeća. 
(3) Voditelj Hrvatskih studija, pročelnici i zamjenici pročelnika odjela članovi su Znanstveno-
nastavnog vijeća po funkciji. 

 
Članak 29. 

 
(1) Mandat predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom 
zvanju u Znanstveno-nastavnom vijeću traje dvije godine. Mandat predstavnika studenata 
traje dvije akademske godine.     
(2) Predstavnik u Znanstveno-nastavnom vijeću može biti opozvan i prije isteka mandata na 
koji je biran.  

Članak 30. 
 
Znanstveno-nastavno vijeće: 
- raspravlja i odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti; 
- donosi opće akte Hrvatskih studija; 
- provodi izbore za članove vijeća područja; 
- ističe predloženika za voditelja Hrvatskih studija; 
- prihvaća godišnje izvješće voditelja Hrvatskih studija; 
- donosi proračun i završni račun Hrvatskih studija; 
- vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenog rada; 
- utvrñuje prijedlog studijskih programa; 
- donosi izvedbeni plan nastave; 
- bira člana Senata iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju; 
- utvrñuje potrebu za nastavnicima; 
- pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna i druga zvanja sukladno Zakonu, 
Statutu Sveučilišta i ovom Pravilniku; 
- bira nastavnike i suradnike na odgovarajuća znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i 
suradnička radna mjesta; 
- daje suglasnost voditelju Hrvatskih studija za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Hrvatskih studija u vrijednosti iznad 500.000,00 kn do 3.000.00000 kn; 
- imenuje članove stalnih i povremenih Povjerenstava, te radnih grupa; 
- odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente; 
- obavlja i druge poslove utvrñene Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Pravilnikom, te 
drugim općim aktima Hrvatskih studija. 
 

Članak 31. 
 
(1) Znanstveno-nastavno vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama. 
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(2) Sjednice Znanstveno-nastavnog vijeća saziva i predsjedava im voditelj Hrvatskih studija u 
pravilu jednom mjesečno, a dužan je sazvati sjednicu kad to pismeno, s prijedlogom dnevnog 
reda, zatraži najmanje jedna četvrtina članova Znanstveno-nastavnog vijeća. Ako voditelj ne 
sazove sjednicu u roku od osam dana od primitka zahtjeva za njezino sazivanje, predlagači je 
mogu sazvati sami. 
(3) U odsutnosti voditelja sjednicu može sazvati i član Znanstveno-nastavnog vijeća kojeg on 
odredi. 
(4) O sazivu sjednice voditelj obavještava članove Znanstveno-nastavnog vijeća pismeno u 
pravilu najkasnije tri dana prije zakazane sjednice. 
(5) Poziv za sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, a uz poziv treba priložiti 
materijale o kojima bi, prema predloženom dnevnom redu, trebalo na sjednici raspravljati. 
(6) Svaki član Znanstveno-nastavnog vijeća ima pravo, na početku sjednice, predložiti 
izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.  
(7) Dnevni red sjednice utvrñuje Znanstveno-nastavno vijeće. 

 
Članak 32. 

 
(1) Znanstveno-nastavno vijeće može donositi odluke, odnosno zaključke ako sjednici 
prisustvuje natpolovična većina članova. 
(2) Znanstveno-nastavno vijeće donosi odluke i zaključke javnim glasovanjem većinom 
glasova prisutnih članova, ako ovim Pravilnikom nije odreñeno drukčije. 
(3) Kad se odlučuje o unutarnjem ustroju, nastavnim programima i u drugim slučajevima u 
kojima Zakon, Statut Sveučilišta i ovaj Pravilnik to odreñuje,  Znanstveno-nastavno vijeće 
odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Znanstveno-nastavnog vijeća. 
(4) Rad Znanstveno-nastavnog vijeća i način donošenja odluka može se pobliže urediti 
poslovnikom u skladu sa Statutom Sveučilišta i ovim Pravilnikom. 
 

Članak 33. 
 
(1) Studentski predstavnici u Znanstveno-nastavnom vijeću imaju pravo suspenzivnog veta 
prilikom odlučivanja o pitanjima od posebnog interesa za studente. 
(2) Pitanja od posebnog interesa za studente jesu: ureñivanje prava i obveza studenata, 
promjena sustava studija, osiguravanje kvalitete studija, donošenje studijskih programa, 
utvrñivanje izvedbenih planova nastave i studentski standard. 
(3) Suspenzivni veto ulaže natpolovična većina svih studentskih predstavnika u Znanstveno-
nastavnom vijeću. Nakon suspenzivnog veta Znanstveno-nastavno vijeće ponovno raspravlja 
o navedenom pitanju najranije po isteku roka od 8 dana.  
(4) U ponovljenom odlučivanju odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova 
Znanstveno-nastavnog vijeća i na nju se ne može primijeniti suspenzivni veto. 
 
Glavni tajnik i tajnik Hrvatskih studija 
 
               

Članak 34. 
 
(1) Glavni tajnik je voditelj Tajništva Hrvatskih studija i koordinator stručnih službi unutar 
njega. 
(2) Hrvatski studiji mogu imati tajnika koji pomaže glavnom tajniku u radu i zamjenjuje ga u 
slučaju spriječenosti. 
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(3) Glavni tajnik i tajnik Hrvatskih studija dužni su provoditi odluke voditelja Hrvatskih 
studija, te odluke i zaključke Znanstveno-nastavnog vijeća. 
(4) Glavnog tajnika i tajnika imenuje voditelj Hrvatskih studija, na temelju javnog natječaja. 
 
 
VI. VRSTE STUDIJA 
 

Članak 35. 
 
(1) Hrvatski studiji ustrojavaju i izvode preddiplomske, diplomske i poslijediplomske 
sveučilišne studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti. 
(2) Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom 
obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito, te ih osposobljava za 
razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. 

 
Članak 36. 

 
(1) Preddiplomski sveučilišni studij traje tri godine, čijim se završetkom stječe 180 ECTS 
bodova. 
(2) Diplomski sveučilišni studij traje dvije godine, čijim se završetkom stječe 120 ECTS 
bodova. Ukupan broj bodova koji se stječe na preddiplomskom i diplomskom studiju iznosi 
najmanje 300 ECTS bodova. 
(3) Poslijediplomski doktorski studij traje u pravilu tri godine. Na doktorskom studiju stječe 
se 180 ECTS bodova. 
 

Članak 37. 
 
(1) Prijenos ECTS bodova može se provesti izmeñu različitih studija. 
(2) Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova propisuju se pravilnikom o ustroju i načinu 
izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija na Hrvatskim studijima, odnosno ugovorom 
izmeñu Hrvatskih studija i drugog visokog učilišta, sukladno Nastavnom programu pojedinog 
studija. 
 

Članak 38. 
 
(1) Upis studija (studijskog programa) obavlja se na temelju javnog natječaja koji raspisuje 
Senat. Sveučilište objavljuje natječaj za upis na preddiplomski studij najmanje 6 mjeseci prije 
početka nastave. Natječaj za diplomski i poslijediplomski studij raspisuje se najmanje mjesec 
dana prije početka nastave. 
(2) Pravilnikom o ustroju i načinu izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija Hrvatskih 
studija utvrdit će se uvjeti pod kojima studij može upisati i osoba bez prethodno završenog 
odgovarajućeg školovanja ako je riječ o iznimno nadarenim osobama za koje se može 
očekivati da će i bez prethodno završenog odgovarajućeg školovanja uspješno svladati studij, 
kao i uvjeti prelaska sa stručnog na sveučilišni studij, prelaska s drugog sveučilišta i prelaska 
s jednog na drugi studij u okviru Sveučilišta. 
(3) Poslijediplomski studij može upisati osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim 
studijem koja ispunjava uvjete utvrñene Nastavnim programom i izvedbenim planom studija. 
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Članak 39. 
 
(1) Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij izvodi se kao redoviti studij prema studijskom 
programu i izvedbenom planu nastave. 
(2) Studijski program donosi Senat, a na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih 
studija putem vijeća područja. 
(3) Izvedbeni plan nastave donosi Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija, a izrañuje se 
u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta. 
(4) Izvedbeni plan nastave se objavljuje prije početka nastave u odnosnoj akademskoj godini i 
dostupan je javnosti, tako da se obvezno objavljuje i na Interent stranicama Hrvatskih studija. 
(5) U opravdanim se slučajevima promjena izvedbenog plana nastave može obaviti i tijekom 
akademske godine. Promjena se objavljuje na način propisan prethodnim stavkom. 
 
Ispiti 
 

Članak 40. 
 
(1) Znanje studenata može se provjeravati i ocjenjivati tijekom nastave (kolokviji, praktične 
nastave i sl.), a konačna se ocjena utvrñuje na ispitu. Ispiti se polažu iz svih predmeta koje je 
student upisao, a prema gradivu utvrñenom studijskim programom. 
(2) Student može pristupiti polaganju ispita ako je zadovoljio sve propisane obveze utvrñene 
izvedbenim planom nastave, te ako je u propisanom roku podnio prijavu za polaganje ispita. 

 
Članak 41. 

 
(1) Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se pismeno, usmeno ili pismeno i usmeno, ili 
izvedbom praktičnog rada. 
(2) Praktični dio ispita može se obaviti odvojeno od teorijskog, a cjelokupni ispit mora se 
završiti u roku od najviše pet radnih dana osim u posebno opravdanim slučajevima. 
(3) Ispiti su javni i student ima pravo, ako polaže usmeno, zahtijevati nazočnost javnosti. 
(4) Rezultati ispita dostupni su javnosti, a pravo uvida u ispitnu dokumentaciju ima osoba 
koja dokaže pravni interes. 
 

Članak 42. 
 
(1) Ispitni rokovi su: zimski, ljetni i jesenski. 
(2) Kalendar ispitnih rokova utvrdit će se izvedbenim planom nastave za svaku akademsku 
godinu. 
(3) Ispitni rokovi traju najmanje tri tjedna. 
(4) U svakom ispitnom roku postoje za svaki predmet najmanje dva ispitna termina s 
najmanjim razmakom od 8 dana. Kalendar ispita objavljuje se početkom svake akademske 
godine i sastavni je dio izvedbenog plana nastave. 
(5) Kada je to opravdano, Znanstveno-nastavno vijeće može odrediti i izvanredne ispitne 
rokove. 
 

Članak 43. 
 
(1) Uspjeh studenata na ispitu i drugim provjerama znanja, uključujući i zalaganje, izražava se 
ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). 
(2) Hrvatski studiji su obvezni voditi trajnu evidenciju o provedenim ispitima. 
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(3) Ocjene izvrstan, vrlo dobar, dobar i dovoljan su prolazne ocjene i upisuju se u evidenciju i 
druge isprave studenta.  
(4) Ocjena nedovoljan je neprolazna i upisuje se samo u evidenciju. 
(5) Brojčani sustav ocjena usporeñuje se s ECTS sustavom ocjena na način odreñen Statutom 
Sveučilišta. 
 

Članak 44. 
 
(1) Student ima pravo žalbe na ocjenu i pravo da po žalbi bude ispitan pred povjerenstvom. U 
slučaju žalbe na pismeni dio ispita, povjerenstvo je dužno pred studentom ponovno ocijeniti 
njegov pismeni ispit. 
(2) Način provoñenja ispita, vrijeme i raspored njihovog održavanja, odjavu ispita, 
odustajanje od ispita, provoñenje ispita po žalbi, način voñenja evidencije o ispitima i sva 
druga pitanja vezana za provoñenje ispita uredit će pravilnikom o ustroju i načinu izvedbe 
preddiplomskog i diplomskog studija na Hrvatskim studijima. 
 

Članak 45. 
 
(1) Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred 
ispitnim povjerenstvom.  
(2) Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta, obvezan je u idućoj 
akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. 
(3) Ako studenti nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit na način kako je utvrñeno 
u stavku 1. ovoga članka, gubi pravo studiranja na tom studiju.  
 

Članak 46. 
 
(1) Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete po programu i planu 
studija. 
(2) Student stječe pravo na upis u višu godinu studija kad ispuni sve studijske obveze izražene 
u ECTS bodovima koje je preuzeo upisom u prethodnu godinu studija. 
(3) Uvjeti i obveze koje student mora ispuniti za upis u višu godinu studija utvrdit će se 
pravilnikom o ustroju i načinu izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija. 
 
Završetak studija 
 

Članak 47. 
(1) Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih 
obveza, te ovisno o studijskom programu, izradom završnog rada i/ili polaganjem završnog 
ispita ukoliko su predviñeni studijskim programom. 
(2) Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, 
izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim 
programom, te prikupljenih minimalno 300 bodova. 
(3) Polaganje završnog odnosno diplomskog ispita pobliže će se urediti pravilnikom o ustroju 
i načinu izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija, u skladu s odgovarajućim općim 
aktom Sveučilišta. 
(4) Poslijediplomski doktorski studij završava polaganjem svih ispita, izradom i javnom 
obranom znanstvenog doktorskog rada (disertacije). 
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(5) Postupak prijave, ocjene i obrane doktorskog rada (disertacije) uredit će se pravilnikom o 
ustroju i načinu izvedbe poslijediplomskog studija, u skladu s odgovarajućim općim aktom 
Sveučilišta. 

 
Članak 48. 

 
(1) Nakon preddiplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se 
potvrñuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva prvostupnik (baccalaureus) 
odnosno prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke odnosno studijskog smjera. 
(2) Nakon diplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrñuje 
završetak studija i stjecanje akademskog naziva magistar odnosno magistra uz naznaku struke 
odnosno studijskog smjera. 
(3) Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski stupanj doktora 
znanosti (dr. sc.). 
Kratica akademskog naziva stavlja se iza, a kratica akademskog stupnja ispred imena i 
prezimena osobe 
(4) Student poslijediplomskog doktorskog studija koji ispunjenjem propisanih uvjeta stekne 
više od 120 ECTS bodova može dobiti svjedodžbu/potvrdu o ostvarenom broju bodova. 
(5) Uz svjedodžbu, diplomu ili potvrdu studentu se izdaje i dopunska isprava (supplement 
diplome) o studiju kojom se potvrñuje koje je ispite položio, s kojom ocjenom te koliko je 
ostvario ECTS bodova. Studentu se na osobni zahtjev može izdati i preliminarna dopunska 
isprava i prije završetka studija. 
 
 
VII. STUDENTI 
 

Članak 49. 
 
(1) Status studenta stječe se upisom na redoviti studij, a dokazuje odgovarajućom 
studentskom ispravom. 
(2) Redoviti student studira prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom 
vremenu. Trošak redovitog studija, dijelom ili u cijelosti, subvencionira se ovisno o uspjehu 
na razredbenom postupku ili u studiju te raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna 
sukladno općem aktu Sveučilišta. 
(3) Student udovoljava svojim akademskim i financijskim obvezama u skladu sa Zakonom, 
Statutom Sveučilišta, ovim Pravilnikom i općim aktima Hrvatskih studija  
 

Članak 50. 
 
Hrvatski studiji upisuju studente u okviru upisnih kvota, u skladu sa Statutom Sveučilišta. 
 

Članak 51. 
 
Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja, koji se za upis na preddiplomski studij 
objavljuje najmanje šest mjeseci prije početka nastave, a za upis na diplomski i 
poslijediplomski studij najmanje mjesec dana prije početka nastave. 
 

Članak 52. 
(1) Izbor izmeñu pristupnika za upis na preddiplomski studij obavlja se putem razredbenog 
postupka. 
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(2) Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku. Broj 
bodova utvrñuje se vrednovanjem uspjeha pristupnika u srednjoj školi i postignutoga rezultata 
na razredbenome postupku. 
(3) Izbor izmeñu pristupnika za upis na diplomski i poslijediplomski studij obavit će se prema 
uvjetima utvrñenim nastavnim programom i izvedbenim planom odreñenog studijskog 
smjera. 

 
Članak 53. 

 
(1) Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za 
vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. U vrijeme trajanja studija iz 
ovog stavka ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta. 
(2) Student koji nije zadovoljio uvjete iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti i završiti 
upisani studij uz plaćanje, u skladu s uvjetima utvrñenim u općem aktu Hrvatskih studija. 
 
Prava i obveze studenata 
 

Članak 54. 
 
(1) Prava i obveze studenta su: 
-   uredno pohañati nastavu, izvršavati obveze predviñene studijskim programom i izvedbenim 
planom, te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Hrvatskih studija, 
-  sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave i nastavnika na način predviñen općim aktom 
Sveučilišta odnosno Hrvatskih studija, 
- upisati viši semestar ili godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrñene studijskim 
programom i izvedbenim planom studija, 
-  polagati ispite na način i u rokovima kako je to odreñeno općim i pojedinačnim aktima 
Sveučilišta i Hrvatskih studija, 
-  dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviñenim općim aktom Sveučilišta 
i Hrvatskih studija. 
 
(2) Student ima pravo i: 
-  na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu, 
-  na kvalitetu nastavničkog kadra, 
-  na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova, 
- sudjelovati u znanstvenim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i 
potrebama Hrvatskih studija, 
- da prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upiše i polaže nastavne 
predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Sveučilišta, sukladno odgovarajućem 
općem aktu, 
-  da prema vlastitom izboru odabere nastavnika ukoliko za odabrani predmet postoji više 
istih, 
-    na konzultacije, 
- na odabir voditelja u preddiplomskom i diplomskom studiju, te mentora u 
poslijediplomskom studiju, 
-   koristiti knjižnicu i ostale resurse s kojima raspolažu Hrvatski studiji, 
-  sudjelovati u odlučivanju na Sveučilištu i Hrvatskim studijima sukladno Statutu Sveučilišta 
i ovom Pravilniku, te drugim općim aktima, 
-  polagati ispite na alternativan način ukoliko njegovo psihofizičko stanje to zahtijeva, 
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- na psihološku, duhovnu, te druge oblike savjetodavne potpore sukladno općem aktu 
Sveučilišta, 
-  na organizirane sportske aktivnosti s ciljem skladnog individualnog psiho-fizičkog razvitka, 
- sudjelovati u radu studentskih organizacija na Sveučilištu i Hrvatskim studijima, sukladno 
njihovim pravilima, te 
- podnijeti pritužbu čelniku Hrvatskih studija odnosno Sveučilišta za slučaj povrede nekog 
njegovog prava. 
 
(3) Student ima obveze: 
- poštivati opće akte Sveučilišta i Hrvatskih studija, 
- čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske 
zajednice, te  
- ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice. 
Stegovna odgovornost studenata, posebice stegovna djela, stegovni postupak i stegovne 
sankcije ureñuju se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Hrvatskih studija. 
 

Članak 55. 
 
Studentu se može odobriti prijelaz s jednog programa studija na drugi unutar Hrvatskih studija 
i unutar Sveučilišta, ili prijelaz s drugog Sveučilišta, u skladu s pravilnikom o ustroju i načinu 
izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija, te Nastavnim programom pojedinog studija. 
 

Članak 56. 
 
Na zahtjev redovitog studenta njegove obveze miruju za vrijeme služenja vojnog roka, za 
vrijeme trudnoće studentice, za studenta oca ili studenticu majku do godine dana starosti 
djeteta, za vrijeme dulje bolesti, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno pravilniku o 
ustroju i načinu izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija. 
 

Članak 57. 
 
Status studenta prestaje: 
- kad završi studij, 
- kad se ispiše s Hrvatskih studija, s danom izdavanja ispisnice, 
- kad ne upiše sljedeću akademsku godinu (ili semestar), 
- kad u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova, 
- rješenjem u stegovnom postupku, s danom kad rješenje o isključenju postane pravomoćno, 
- iz ostalih razloga utvrñenih Statutom Sveučilišta ili općim aktom Hrvatskih studija. 
 
 
Demonstratori 
 

Članak 58. 
 
(1) Radi poticanja studenata na znanstveni i stručni rad, te pomaganja nastavnicima i 
suradnicima u izvoñenju nastave, napose vježbi, mogu se za pojedine predmete imenovati 
demonstratori. 
(2) Način imenovanja demonstratora, te ostala pitanja vezana za rad demonstratora regulirat 
će se pravilnikom o ustroju i načinu izvedbe preddiplomskog i diplomskog studija. 
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VIII. NASTAVNICI, ZNANSTVENICI I SURADNICI  
  
 

Članak 59. 
 
(1) Nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost na Hrvatskim studijima izvode zaposlenici čija 
se kvalificiranost utvrñuje izborom u odgovarajuća znanstveno-nastavna, nastavna, 
suradnička i stručna zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta.  
(2) Nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost na Hrvatskim studijima mogu izvoditi i osobe 
bez zaključivanja ugovora o radu, izabrane u naslovna zvanja, sukladno Zakonu i Statutu 
Sveučilišta. 
(3) U nastavi, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta, mogu sudjelovati i druge osobe koje 
temeljem svoga znanstvenog ili stručnog rada, te dostignuća mogu doprinijeti kvaliteti 
obrazovnog procesa ili znanstvenog i stručnog rada. Ovim osobama može se povjeriti najviše 
do jedne trećine nastavnog predmeta, uz uvjet da osnovni dio nastavnog predmeta izvode 
osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja. 
 

Članak 60. 
 
Radi unapreñenja nastavnog i znanstvenog rada Hrvatski studiji mogu pozvati i imenovati kao 
gosta nastavnika, znanstvenika ili stručnjaka istaknutog inozemnog nastavnika, znanstvenika 
ili stručnjaka iz inozemstva, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta. Ovim osobama može se 
bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje odlukom Senata ili vijeća područja povjeriti 
izvoñenje nastave iz odreñenog predmeta najdulje u dvije uzastopne akademske godine. 
 

Članak 61. 
 
(1) Nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, prema uvjetima 
koje propisuje Zakon, Nacionalno vijeće za znanost, Rektorski zbor, Statut Sveučilišta i opći 
akti Sveučilišta i Hrvatskih studija. 
(2) Znanstveno-nastavna zvanja jesu: docent, izvanredni profesor i redoviti profesor. 
(3) Nastavna zvanja jesu: predavač i viši predavač. 
(4) Suradnička zvanja su asistent i viši asistent. 
(5) Nastavnici imaju prava i dužnosti utvrñene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim 
Pravilnikom i pravilima donesenim na temelju i u skladu s ovim Pravilnikom. 
(6) Nastavnici u svojem radu na Hrvatskim studijima postupaju u skladu s kodeksom 
nastavničke etike. 
 
Izbori u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 
 

Članak 62. 
 
(1) Opći uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja utvrñeni su 
Zakonom, te pravilima koja propisuju Nacionalno vijeće za znanost i Rektorski zbor. 
(2) Nastavnici se biraju u znanstvena i znanstveno-nastavna i na odgovarajuća radna mjesta u 
istom postupku, te se s njima sklapa ugovor o radu na neodreñeno vrijeme s obvezom 
provoñenja ponovnog izbora ili unaprjeñenja svakih pet godina sukladno odredbama Zakona. 
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(3) Izbor u zvanja iz članka 61. ovog Pravilnika može se provesti i bez zaključivanja ugovora 
o radu, u naslovno zvanje, ako osoba sudjeluje ili će sudjelovati u izvoñenju dijela ili cijele 
nastave odreñenog predmeta.  
(4) Osoba koja se izabire u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje treba 
ispunjavati i potrebne psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Sveučilišta. 
  
 
Postupak izbora u zvanja te odgovarajuća radna mjesta 

 
Članak 63. 

 
(1) Izbor u zvanja provodi se sukladno odredbama Zakona, Statuta Sveučilišta i ovoga 
Pravilnika, na temelju javnoga natječaja koji se objavljuje u “Narodnim novinama”, dnevnom 
tisku i na internetskoj stranici Hrvatskih studija. 
(2) U svakom pojedinačnom postupku izbora ili reizbora Znanstveno-nastavno vijeće donosi 
odluku o raspisivanju javnog natječaja, te imenuje stručno povjerenstvo za provoñenje 
postupka izbora u znanstveno-nastavno i nastavno zvanje. 
(3) Ako nitko od pristupnika nema izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, prilikom izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje provodi se postupak izbora u znanstveno zvanje u skladu s 
odredbama Zakona i Statuta Svečilišta. 
 

Članak 64. 
 
(1) Izbore u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te izbore u 
naslovna zvanja pokreće Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija. 
(2) Postupak za stjecanje znanstvenog zvanja može pokrenuti i osoba koja smatra da 
ispunjava uvjete za izbor u odreñeno znanstveno zvanje. 
(3) U slučaju kada su Hrvatski studiji ovlašteni za obavljanje izbora, postupak izbora provodi 
Znanstveno-nastavno vijeće, uz potvrdu Vijeća područja odnosno potvrdu Senata kod izbora u 
zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika. 
(4) U slučaju kada Hrvatski studiji nisu ovlašteni za provoñenje dijela postupka izbora u 
znanstveno zvanje, postupak izbora u znanstveno zvanje provodi ovlaštena sastavnica, dok 
izbor na znanstveno radno mjesto i u znanstveno-nastavno zvanje provodi Znanstveno-
nastavno vijeće Hrvatskih studija. 
(5) Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje 
i odgovarajuće radno mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnom 
natječaju, raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka. Posebnom odlukom 
Znanstveno-nastavnog vijeća i uz suglasnost zaposlenika, natječaj može biti raspisan i ranije 
od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik izabran, ali ne prije nego što isteknu tri 
godine od prethodnog izbora. 
(6) Vijeće koje je ovlašteno provesti postupak izbora u znanstveno zvanje imenuje stručno 
povjerenstvo s neparnim brojem članova. Ako natječaj raspisuju Hrvatski studiji u stručno 
povjerenstvo se imenuje jedan član s Hrvatskih studija. Članovi povjerenstva moraju biti u 
istom ili višem znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor. 
(7) Ako za neke od pristupnika treba provesti izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, 
ovlašteno vijeće na osnovi izviješća i prijedloga povjerenstva upućuje u roku od mjesec dana 
mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje nadležnom Matičnom odboru. 
(8) Nakon dobivene odluke Matičnog odbora, povjerenstvo iz stavka 6. dostavlja ovlaštenom 
vijeću izvješće kojim utvrñuje kojeg pristupnika ili pristupnike predlaže za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto. 
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(9) Ako ni za jednog pristupnika nije potrebno provesti postupak izbora u znanstveno zvanje, 
povjerenstvo iz stavka 6.  dostavlja izvješće ovlaštenom vijeću. 
(10) Vijeće područja potvrñuje izbor u znanstveno-nastavna zvanja i znanstvena zvanja, osim 
izbora u zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika čiji izbor potvrñuje Senat. 
(11) Svi pristupnici u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta obavješćuju 
se o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana njegova završetka. 
(12) Ako Senat ili Vijeće područja ne potvrdi izbor koji je provelo Znanstveno-nastavno 
vijeće, izborni postupak se poništava. 
 

Članak 65. 
 
(1) S osobom koja je završila diplomski sveučilišni studij sklapa se ugovor o radu na 
odreñeno vrijeme u trajanju od najviše šest godina na suradničkom radnom mjestu asistenta. 
Asistent je dužan upisati poslijediplomski studij. 
(2) S asistentom koji je u roku od šest godina ili u kraćem vremenu završio poslijediplomski 
studij i doktorirao, može se sklopiti ugovor o radu na odreñeno vrijeme na suradničkom 
radnom mjestu sa zvanjem višeg asistenta. Trajanje tog ugovora o radu može biti najviše do 
isteka razdoblja od ukupno deset godina od sklapanja ugovora o radu iz st. 1. ovog članka. 
(3) Asistenti i viši asistenti pomažu u provoñenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja, te 
znanstvenoj i stručnoj djelatnosti u skladu s ovim Pravilnikom i drugim općim aktima 
Hrvatskih studija. 
(4) Svaki asistent ima mentora kojeg imenuje Vijeće pojedinog odjela. 
(5) Svake godine Znanstveno-nastavno vijeće ocjenjuje rad asistenta. Ocjena se temelji na 
pisanom izvješću mentora u kojem se vrednuje asistentova uspješnost u znanstvenom i 
nastavnom radu, kao i uspješnost na poslijediplomskom studiju. Asistent ima pravo uvida i 
očitovanja na negativno izvješće mentora. Ako je ocjena asistenta negativna, pokreće se 
postupak redovitog otkaza ugovora o radu. 

                             
Članak 66. 

 
(1) Znanstveno-nastavno vijeće može predložiti Sveučilištu da svojim zaslužnim redovitim 
profesorima u mirovini dodijeli počasno zvanje professor emeritus. 
(2) Uvjeti i postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, te njihova prava 
propisana su Statutom Sveučilišta i posebnim pravilnikom Sveučilišta. 
 

Članak 67. 
 
(1) Zaposleniku u znanstveno-nastavnome i nastavnom zvanju prestaje ugovor o radu istekom 
akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života radi odlaska u mirovinu. 
(2) Kada postoji potreba za nastavkom njegova rada, redovitom profesoru u trajnom zvanju 
može se produljiti radni odnos najdulje do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 
godina. Odluku o produljenju donosi Znanstveno-nastavno vijeće, a potvrñuje je Vijeće 
područja. Kod donošenja odluke posebno će se cijeniti znanstveni doprinos zaposlenika, 
njegova uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika. 
(3) Nastavniku se može otkazati ugovor o radu samo uz suglasnost Znanstveno-nastavnog 
vijeća, uz prethodno mišljenje voditelja Hrvatskih studija, osim ako je riječ o prestanku 
ugovora o radu po sili zakona ili stegovnoj odgovornosti. 
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Članak 68. 
 
(1) Djelatnost nastavnika i suradnika izvan Hrvatskih studija, te novčani i drugi interesi koji iz 
te djelatnosti proizlaze ne smiju biti u sukobu s interesom Sveučilišta i Hrvatskih studija. 
(2) U javnoj djelatnosti svi nastavnici i suradnici moraju jasno istaknuti nastupaju li u svoje 
osobno ime ili u ime Sveučilišta ili Hrvatskih studija. 
(3) Nastavnici i suradnici Hrvatskih studija ne smiju sklapati ugovore o radu s drugim 
pravnim osobama bez suglasnosti voditelja Hrvatskih studija. 
(4) Nastavnici i suradnici koji su zaposleni na Hrvatskim studijima s punim radnim vremenom 
mogu raditi kod drugog poslodavca najviše do jedne trećine punog radnog vremena. 
 

Članak 69. 
 
(1) Neizvršavanje obveza i kršenje pravila ponašanja, koji su utvrñeni ovim Pravilnikom, 
Statutom Sveučilišta ili posebnim pravilnikom, te narušavanje ugleda Sveučilišta ili Hrvatskih 
studija, ili njihovih djelatnika, povlači stegovnu odgovornost. 
(2) Stegovna odgovornost se ureñuje posebnim pravilnikom. 

  
Članak 70. 

 
(1) Zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje redovitog ili izvanrednog profesora 
mogu nakon šest godina rada na Hrvatskim studijima u znanstveno-nastavnom zvanju, uz 
uvjete propisane Statutom Sveučilišta, koristiti plaćenu slobodnu studijsku godinu (sabbatical) 
radi znanstvenog usavršavanja ili znanstveno-stručnog rada (pisanje udžbenika, priručnika i 
sl.). 
(2) Slobodnu studijsku godinu odobrava Znanstveno-nastavno vijeće. 
(3) Odlukom o korištenju slobodne studijske godine utvrdit će se i način na koji će Hrvatski 
studiji osigurati kontinuirano obavljanje nastave na predmetima iz kojih nastavu izvodi 
odnosni zaposlenik tijekom studijske godine, te ispunjavanje drugih obveza odsutnog 
zaposlenika.  

Članak 71. 
 
(1) Zaposleniku izabranom u znanstveno-nastavno zvanje ili na znanstveno radno mjesto 
može se odobriti korištenje plaćenog ili neplaćenog dopusta radi boravka i stručnog 
usavršavanja na drugoj znanstvenoj ili nastavnoj ustanovi u zemlji ili inozemstvu, ako je to u 
interesu nastave i znanstvenog rada na Hrvatskim studijima. Hrvatski studiji moraju osigurati 
kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika. 
(2) Dopust iz stavka 1. ovoga članka u trajanju do mjesec dana odobrava voditelj Hrvatskih 
studija samostalno, a u trajanju dužem od mjesec dana odobrava Znanstveno-nastavno vijeće. 
  

Članak 72. 
 
(1) Nastavni rad na Hrvatskim studijima podložan je provjeri, sukladno općem aktu 
Sveučilišta. 
(2) Redovita provjera nastavnog rada zaposlenika obavlja se najmanje jednom u dvije godine. 
(3) Redovita provjera nastavnog rada mora uzeti u obzir i rezultate studentske ankete. 
(4) Ocjenu o uspješnosti nastavnog rada donosi Znanstveno-nastavno vijeće. 
(5) Prije donošenja odluke o uspješnosti nastavnog rada na Hrvatskim studijima mora se 
omogućiti nastavnicima i suradnicima čiji se rad ocjenjuje izjašnjavanje o predloženim 
ocjenama, mišljenjima i odlukama. 
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 IX. ZNANSTVENI I STRU ČNI RAD  
 

 
Članak 73. 

 
(1) Znanstvenim radom na Hrvatskim studijima bave se nastavnici izabrani u znanstveno-
nastavna zvanja i rasporeñeni na ta radna mjesta, te osobe izabrane na suradnička radna 
mjesta i znanstvena radna mjesta.  
(2) U znanstvenom radu sudjeluju studenti poslijediplomskih sveučilišnih studija, a mogu 
sudjelovati i studenti preddiplomskih i diplomskih studija, te druge osobe koje sudjeluju u 
znanstvenom i nastavnom procesu. 
(3) Osobe iz st. 1. i 2. ovoga članka sudjeluju u znanstvenom i stručnom radu na način i u 
postupcima utvrñenim Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Pravilnikom. 
 

Članak 74. 
 
(1) Sloboda znanstvenog i stručnog istraživanja i stvaralaštva, te meñusobne suradnje i 
udruživanja je akademska sloboda koja, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu, 
pripada svim članovima akademske zajednice. 
(2) Znanstvena i stručna istraživačka djelatnost je temeljno pravo i obveza zaposlenika 
Hrvatskih studija izabranih u znanstveno-nastavna zvanja, znanstvena radna mjesta i 
suradnička zvanja, utvrñeno Statutom Sveučilišta, ovim Pravilnikom i ugovorima o radu. 
(3) Istraživačka djelatnost zaposlenika iz stavka 2. ostvaruje se: 

1. preuzimanjem ugovornih obveza i radom na istraživačkim programima, projektima, 
analizama i ekspertizama, te 

2. individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. 
 
            
X. FINANCIRANJE 
 

Članak 75. 
 
(1) Rad Hrvatskih studija financira se, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta, iz sredstava 
državnog proračuna namijenjenih Sveučilištu, koja se Sveučilišnim proračunom rasporeñuju 
Hrvatskim studijima, te iz vlastitih prihoda. 
(2) Vlastiti prihodi Hrvatskih studija mogu se ostvarivati samo djelatnostima koje ne štete 
ostvarenju osnovnih zadaća Hrvatskih studija, a upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i 
razvoj djelatnosti Hrvatskih studija sukladno ovom Pravilniku. 
(3) Hrvatski studiji dio vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu izdvajaju u proračun Sveučilišta 
za kapitalna ulaganja i razvojne programe, sukladno Statutu i općim aktima Sveučilišta. 
 
 
XI. JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA 
  

Članak 76. 
 
(1) Rad Hrvatskih studija je javan. 
(2) Hrvatski studiji su dužni pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svojih 
djelatnosti. 
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(3) Voditelj Hrvatskih studija i ovlašteni zaposlenici mogu službeno obavještavati javnost o 
djelatnosti Hrvatskih studija u sredstvima javnoga priopćavanja. 
(4) Obavještavanje javnosti vrši se putem sredstava javnog priopćavanja, davanjem 
pojedinačnih usmenih obavijesti, izdavanjem redovitih i posebnih publikacija, te 
oglašavanjem na oglasnim pločama i internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način. 
(5) Ostvarivanje načela javnosti ne može biti u suprotnosti s interesima poslovne tajne 
Hrvatskih studija. 
 

Članak 77. 
 
(1) Poslovnom tajnom smatraju se podaci zbog čijeg bi priopćavanja ili davanja na uvid 
neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za poslovni interes Hrvatskih studija. 
(2) Poslovnom tajnom smataraju se osobito podaci: 
- koje voditelj Hrvatskih studija proglasi poslovnom tajnom 
- koje kao poslovnu tajnu Hrvatski studiji ili njegovi zaposlenici saznaju od drugih pravnih 
osoba 
- koji se odnose na poslove što ih Hrvatski studiji obavljaju za potrebe javnih tijela ako su 
zaštićeni odogovarajućim stupnjem tajnosti 
- koji sadrže ponude na natječaj, do objavljivanja rezultata natječaja, 
- drugi podaci koji su zakonom ili drugim propisom utvrñeni tajnim podacima. 
(3) Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati voditelj 
Hrvatskih studija ili osoba koju on ovlasti. 
 
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 78. 
 
(1) Dužnosnici Hrvatskih studija izabrani prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ostaju na 
istoj dužnosti do isteka mandata na koji su izabrani. 
(2) Stručno vijeće konstituirano prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog 
Pravilnika nastavlja s radom do konstituiranja Znanstveno-nastavnog vijeća prema ovom 
Pravilniku. Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija ustrojit će se prema odredbama 
ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. 
(3) Dosadašnji studentski predstavnici u Stručnom vijeću nastavljaju obavljati dužnost 
studentskih predstavnika u Znanstveno-nastavnom vijeću, a njihovi zamjenici postaju 
studentski predstavnici u Znanstveno-nastavnom vijeću radi sudjelovanja u postotku 
propisanom Zakonom i Statutom Sveučilišta.  
(4) Mandat studentskih predstavnika iz st. 3. ovog članka traje do novih izbora sukladno 
propisima o studentskom zboru i odredbama ovog Pravilnika. 
(5) Za potrebe izbora studentskih predstavnika u Znanstveno-nastavno vijeće, studenti 
dodiplomskih studija smatrat će se studentima preddiplomskih i diplomskih studija. 
Studenti poslijediplomskih studija izabrat će svoje predstavnike kojima će mandat teći od 
početka 2005./2006.  
 

Članak 79. 
 
(1) Studenti upisani na dodiplomski i poslijediplomski magistarski ili doktorski studij prije 
ustrojavanja preddiplomskih i poslijediplomskih studija sukladno odredbama Zakona, imaju 
pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u 
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prvu godinu studija i steći odgovarajući akademski stupanj prema propisima koji su vrijedili 
prije stupanja na snagu Zakona. 
(2) Studenti iz prethodnog stavka imaju pravo završiti studij u vremenu koje je studentu ostalo 
do završetka programa prema kojem je započeo studirati, uvećanom za dvije godine. 
 

Članak 80. 
 
(1) Opći akti, predviñeni odredbama ovog Pravilnika, donijet će se u roku od šest mjeseci od 
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
(2) Do donošenja općih akata prema odredbama ovog Pravilnika, primjenjivat će se postojeći 
akti Hrvatskih studija i akti Sveučilišta, osim odredaba koje su u suprotnosti sa Zakonom, 
Statutom Sveučilišta i ovim Pravilnikom. 

 
Članak 81. 

 
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe 
Zakona i Statuta Sveučilišta. 
 

Članak 82. 
 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i djelovanju Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu (broj: 01/88-1195) od 24. studenoga 1995. 
 

Članak 83. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu (8) osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskih 
studija, a nakon dobivene suglasnosti Senata. 
 
 
 
 
Broj: 1723/10-08/OP 
Zagreb, 01. listopada 2008. 
 

 
                                                                                                 Voditelj Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu 
 
 

                                                                                                   Prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak 
 

 
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 17. listopada 
2008. 
 
Suglasnost na ovaj Pravilnik dao je Senat Sveučilišta u Zagrebu, na osnovu mišljenja Odbora 
za statutarna pitanja, broj suglasnosti Senata: 01-1915/21-2005. od 18. travnja 2006 . 
i od 16. listopada 2008., broj suglasnosti Senata: Klasa: 012-03/08-03/2  Urbroj: 380-07/1-08-
2.  
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