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Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(NN 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04), članka 37. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

(pročišćeni tekst), Senat Sveučilišta na sjednici održanoj 1. lipnja 2010. godine, donio je  

 
PRAVILNIK 

 
o ocjenjivanju studenata preddiplomskog, diplomskog, integriranog i stručnog 

studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unutar Europskog sustava prijenosa 
bodova (ECTS) 

 
 

Članak 1. 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata 

1. Rad studenata na predmetu/kolegiju prati se, vrednuje i ocjenjuje tijekom nastave, 

odnosno tijekom nastave i na završnom ispitu, sukladno studijskom programu i 

izvedbenom planu nastave (syllabusu). 

2. Za predmete/kolegije odslušane tijekom akademske godine po dva redovita roka 

održavaju se u zimskom, ljetnom i jesenskom ispitnom roku. Odslušane se 

predmete/kolegije može polagati i na po jednom izvanrednom ispitnom roku tijekom 

ljetnog i zimskog semestra. 

3. Postupak ocjenjivanja kao i nužni uvjeti koje student mora ispuniti da bi stekao pravo na 

ocjenu navode se u detaljnim izvedbenim planovima nastave (syllabusima) dotičnih 

predmeta/kolegija koji moraju biti prihvaćeni na katedri ili odsjecima te potvrđeni na 

stručnim vijećima odjela i objavljeni na web stranici Sveučilišta. 

4. Ocjenjivanje studenata temelji se na primjeni Europskog sustava prijenosa bodova 

(ECTS), nacionalnoga brojčanog sustava ocjenjivanja i postotka uspješnosti. 

5. Ocjenjivanje unutar ECTS sustava obavlja se apsolutnom raspodjelom prema ostvarenom 

konačnom uspjehu, a na temelju tablice koja postotke uspješnosti na predmetu/kolegiju 

prevodi u ECTS ocjene. 

6. Izvanredni studenti ostvaruju ocjenu sukladno detaljnim izvedbenim planovima nastave 

(syllabusima) predmeta/kolegija koje polažu. 

7. Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja rada studenata s posebnim potrebama odredbe ovog 

pravilnika mogu se prilagoditi posebnim potrebama studenta. 

 

Članak 2. 

Ocjenjivanje unutar Europskog sustava prijenosa bodova 

1. Uspjeh studenta za svaki predmet/kolegij izražava se ECTS ljestvicom ocjenjivanja u 

postocima od 0 do 100% pri čemu prolazna ocjena na studiju iznosi 50%-100%. 

2. Praćenje i ocjenjivanja studenata za svaki predmet/kolegij obavlja se na jedan od dva 

sljedeća načina: 

–  tijekom nastave (100% udjela u ukupnoj ocjeni) s time da vrednovanje udjela aktivnosti 

studenata u postotku ocjene dobivene na takav način definira nositelj predmeta/kolegija 

syllabusom. U tom slučaju student može dobiti ocjenu na temelju bodova i uvjeta 

prikupljenih tijekom nastave ili pak može pristupiti završnom ispitu ako želi poboljšati 

postignutu ocjenu odnosno ispraviti ocjenu za dio gradiva koje nije savladao tijekom 

nastave, a sve u skladu s ispunjavanjem uvjeta definiranih syllabusom predmeta; 

–  kombinacijom ocjenjivanja tijekom nastave (maksimalno 70 i minimalno 50% udjela u 

ukupnoj ocjeni) i završnog ispita (maksimalno 50 i minimalno 30% udjela u ukupnoj 
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ocjeni) s time da vrednovanje udjela aktivnosti studenata u postotku ocjene dobivene na 

takav način definira nositelj predmeta/kolegija syllabusom. 

3. Minimalni uvjeti za izlazak na završni ispit propisani su detaljnim izvedbenim planovima 

nastave (syllabusima). 

4. Završni ispit može biti pisani, usmeni, praktični ili kombinirani sukladno studijskim 

programima: 

–  pisani završni ispit smije trajati od 30 do 180 min, 

–  usmeni završni ispit po kandidatu ne smije trajati duže od 30 min, 

–  praktični ispit po kandidatu ne smije trajati duže od 70 minuta, 

–  kombinirani završni ispit ne smije trajati duže od vremena predviđenog za usmeni, 

praktični odnosno pisani završni ispit. 

5. Ako je student, nakon zadnjeg ispita, ukupno ostvario manje od 50% konačne ocjene tada 

se postupa sukladno 75. članku Pravilnika o studiju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

Članak 3. 

Način ocjenjivanja tijekom nastave 

1. Nositelj predmeta/kolegija sam raspoređuje i oglašava preko internet stranica detaljan 

izvedbeni program predmeta/kolegija (syllabusa) u kojemu definira oblike provjere 

usvojenog znanja, vještina i kompetencija, a može koristiti sljedeće oblike provjere: 

- pohađanje nastave 

- aktivnost u nastavi 

- seminarski rad 

- eksperimentalni rad 

- esej 

- istraživanje 

- projekt 

- referat 

- praktični rad 

- kritički prikaz 

- samostalni rad 

- predavanja u vrtićima, školama i 

drugim odgojno obrazovnim, stručnim i 

znanstvenim ustanovama 

- rad na vježbama 

- domaća zadaća 

- terenski rad 

- test 

- laboratorijske vježbe 

- auditorne vježbe 

- seminarsko izlaganje 

- izrada programa 

- kolokvij-međuispit 

- računalni program 

- timski zadatak 

- programiranje rada nastavnika 

- izvedba glazbenog djela 

 

Članak 4. 

Način ocjenjivanja na pisanom završnom ispitu 

1. Sadržaj pisanoga završnog ispita precizira predmetni nastavnik imajući na umu jednakost 

složenosti ispita. 

2. Ispit traje u zadanom vremenu sukladno članku 2. stavku 4. ovog pravilnika. 

3. Pisani završni ispit se ocjenjuje sukladno detaljanomu izvedbenom programu 

predmeta/kolegija (syllabusa) koji se polaže. 

 

Način ocjenjivanja na usmenom završnom ispitu 

1.  Na usmenomu se završnom ispitu pitanja moraju ograničiti na gradivo unutar literature, 

sukladno studijskom programu predmeta/kolegija koji se polaže, a sadržaj i složenost 

ispita se mora ujednačiti za sve pristupnike ispitu. 

2. Studenti odgovaraju pred ispitivačem u skupinama u pravilu ne većim od troje pristupnika. 

3. Ispit je javan. U slučaju da je preostao ili se na redoviti rok prijavio samo jedan student, 

ispit se ne može održati bez barem jednog svjedoka. 



 3 

4. Ispitu mogu nazočiti članovi ispitnog povjerenstva. 

5. Ispit traje u zadanom vremenu sukladno članku 2. stavku 4. ovog pravilnika. Ako ispitivač 

prekorači to vrijeme student ima pravo odbiti odgovor na postavljeno pitanje. 

6. Usmeni završni ispit se ocjenjuje sukladno detaljanomu izvedbenom programu 

predmeta/kolegija (syllabusa) koji se polaže. 

 

Način ocjenjivanja na praktičnom završnom ispitu 

1.  Praktični se završni ispit sastoji od izvedbe nastavne aktivnosti, prezentacije umjetničkog 

rada, realizacije projekta i dr., sukladno detaljanomu izvedbenom programu 

predmeta/kolegija (syllabusa) koji se polaže. 

2. Studenti izvode, prezentiraju praktični rad pojedinačno pred ispitivačem ili ispitnim 

povjerenstvom. 

3. Ispit je javan, te je stoga potrebno da ispitu nazoči barem jedan svjedok. 

4. Ispit traje u predviđenom vremenu sukladno članku 2. stavku 4. ovog pravilnika. Ako 

ispitivač prekorači to vrijeme student ima pravo odbiti daljnju suradnju. 

5. Praktični završni ispit se ocjenjuje sukladno detaljanomu izvedbenom programu 

predmeta/kolegija (syllabusa) koji se polaže. 

 

Članak 5. 

Pravila ponašanja na završnom ispitu 

1. Izlazak na završni ispit student je obavezan prijaviti preko Studomata. 

2. Za vrijeme trajanja završnog ispita očekuje se ponašanje sudionika ispita sukladno 

pravilima ponašanja propisanim Etičkim kodeksom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i k tomu 

nije dozvoljeno: 

- prepisivanje, dopisivanje, okretanje, razgovaranje ili ikakva neverbalna komunikacija 

među pristupnicima pisanoga, usmenog ili kombiniranog završnog ispita, 

- bilo kakvo iščitavanje skripata ili ikakvih drugih vizualnih nosača informacija tijekom 

pisanoga, usmenog ili kombiniranog završnog ispita, 

- neovlašteno korištenje elektroničkih uređaja tijekom pisanoga, usmenog ili kombiniranog 

završnog ispita, 

- nepravovremeno predavanje testa, eseja ili kakve druge provjere znanja u pisanom obliku 

nakon što je nastavnik dao znak da je vrijeme za pisanje završilo te neodlaganje istog na 

znak nastavnika tijekom pisanog ili kombiniranog završnog ispita, 

- pristupiti izvedbi/prezentaciji praktičnog djela ispita bez konzultacije s 

mentorom/mentorima, 

- pristupiti izvedbi/ prezentaciji praktičnog djela ispita bez odgovarajuće pripreme, 

- tijekom praktičnoga završnog ispita ne poštivati pravila struke u izvedbi. 

3. U svim navedenim slučajevima predmetni nastavnik ispit neće ni razmatrati, student pada 

ispit, a nastavnik prijavljuje slučaj nadležnom tijelu. 

 

Članak 6. 

Ispitni rokovi 

1. Studentima se nude ispitni rokovi sukladno članku 1. stavku 2. ovog pravilnika. Ispit iz 

istog predmeta/kolegija može se polagati najviše četiri puta. 

2. O dodatnom ispitnom roku koji slijedi poslije zadnjega ispitnog roka u rujnu odlučuju u 

dogovoru s rektorom i prorektorom za nastavu pročelnici odjela Sveučilišta. 
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Članak 7. 

Ocjenjivanje 

1. Brojčano (nacionalna ljestvica) ocjenjivanje studenata obavlja se na temelju konačnog 

postignuća, odnosno zbroja ocjene ostvarene tijekom nastave ili ocjene tijekom nastave i 

ocjene na završnom ispitu kako slijedi: 

→ 5 – 89 do 100% ocjene, 

→ 4 – 76 do 88,9% ocjene, 

→ 3 – 63 do 75,9% ocjene, 

→ 2 – 50 do 62,9% ocjene. 

2. Slovno (europska ljestvica) ocjenjivanje studenata obavlja se na temelju konačnog 

postignuća, odnosno zbroja ocjene ostvarene tijekom nastave ili ocjene tijekom nastave i 

na završnom ispitu kako slijedi: 

→ A – 90 do 100% ocjene, 

→ B – 80 do 89,9% ocjene, 

→ C – 70 do 79,9% ocjene, 

→ D – 60 do 69,9% ocjene, 

→ E – 50 do 59,9% ocjene. 

3. Za predmete/kolegije za koje je studijskim programom utvrđeno da se iskazuju opisnom 

ocjenom, nastavnik dodjeljuje ocjenu “zadovoljio” studentu koji ostvari 50% i više 

obaveza na studiju sukladno detaljnom izvedbenom planu nastave (syllabusa). 

4. U indeks se unosi uz potpis ispitivača/predmetnog nastavnika/nositelja kolegija, datum 

polaganja ispita, brojčana ocjena i ECTS bodovi, a na prijavne liste/prijavnice se uz 

navedeno unosi još i ECTS ocjena i postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija. 

 

Članak 8. 

Obaveze nositelja predmeta/kolegija 

1. Nositelj predmeta obavezan je studente upoznati o načinu postotnog ocjenjivanja za sve 

vrste provjere usvojenih znanja, vještina i kompetencija i načinu formiranja konačne 

ocjene definirane detaljnim izvedbenim planom nastave (syllabusom). 

2. Nositelj predmeta ili mentor kod kolegija s individualnom nastavom obavezan je voditi 

evidenciju za svakog studenta o postignutom postotku vještina, kompetencija i znanja za 

svaki segment ocjenjivanja i postotku konačne ocjene te takvu evidenciju na zahtjev 

studenta pružiti na uvid. 

3. Nositelj predmeta dužan je ocijeniti studenta ECTS postotnom ljestvicom (0-100%), ECTS 

ocjenom i brojčanom ocjenom sukladno članku 7. stavku 4. ovog pravilnika. 

 

Članak 9. 

Ukupan uspjeh 

1. Prosjek svih ostvarenih ocjena (prosječna ocjena) tijekom studija utvrđuje nadležna služba 

tako da se umnošci postotka konačne ocjene i ECTS bodova svakog predmeta zbroje, a 

zatim podijele ukupnim brojem ECTS bodova studija (180 ECTS boda za preddiplomski 

studij i 120 ECTS boda za diplomski studij). Konačni rezultat zaokružuje se na dvije 

decimale. To je moguće iskazati u dodatku diplomi jedino ako su svi predmeti iskazani 

ECTS postotnom ljestvicom ocjenjivanja. 

2. Na temelju prosječnog postotka usvojenosti znanja, vještina i kompetencija na kraju 

sveučilišnog studija iskazuje se konačni prosjek usvojenosti znanja, vještina i 

kompetencija studenata iz svih položenih predmeta/kolegija putem jedinstvene 

sveobuhvatne klasifikacije kvalifikacije (klasifikacije časti): 
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– Prvi razred (First-Class Honours) – 89-100% usvojenog znanja, vještina i kompetencija 

studenta tijekom studija; 

– Drugi razred (Second-Class Honours) – 76-88,9% usvojenog znanja, vještina i kompetencija 

studenta tijekom studija; 

– Treći razred (Third-Class Honours) – 63-75,9% usvojenog znanja, vještina i kompetencija 

studenta tijekom studija te 

– Položio (Pass) – 50-62,9% usvojenog znanja, vještina i kompetencija studenta tijekom 

studija. 

3. Studentima se Prvog razreda (First-Class Honours) na kraju studija dodjeljuje uz 

dopunsku ispravu o studiju (supplement), svjedodžbu, odnosno diplomu i posebna pohvala 

iz latinske klasifikacije pohvala: 

– Prvostupnik/prvostupnica s najvećom pohvalom (Summa cum laude 

baccalaureus/baccalaurea), odnosno magistar/magistrica s najvećom pohvalom (Summa 

cum laude magister/magistra) što odgovara 97-100% ukupnoga usvojenog znanja, 

vještina i kompetencija; 

– Prvostupnik/prvostupnica s velikom pohvalom (Magna cum laude 

baccalaureus/baccalaurea), odnosno magistar/magistrica s velikom pohvalom (Magna cum 

laude magister/magistra) što odgovara 93-96,9% ukupnoga usvojenog znanja, vještina i 

kompetencija; 

– Prvostupnik/prvostupnica s pohvalom (Cum laude baccalaureus/baccalaurea), odnosno 

magistar/magistrica s pohvalom (Cum laude magister/magistra) što odgovara 89-92,9% 

ukupnoga usvojenog znanja, vještina i kompetencija. 

 

Članak 10. 

Stupanje na snagu i primjena 

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta. 

  

 Studenti upisani na preddiplomski studij prije akademske god. 2008./2009. imaju pravo 

dovršiti studij prema programu i uvjetima koji su vrijedili prilikom upisa na prvu godinu studija, 

pod uvjetom da redovito napreduju kroz studij. 

 

Pula, 1. lipnja 2010. god. 

 

Klasa: 003-05/10-01/01-01 

Urbroj: 380/10-01/-1 

            Rektor 

        Prof. dr. sc. Robert Matijašić 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i na službenim Internet stranicama Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli dana 1. lipnja 2010. god. 

 

            Glavni tajnik 

               Davor Pavlin, dipl. iur. 

 


