Na temelju članka 59. stavak 2. točka 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju («Narodne novine» br. 123/03,198/03,105/04,174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11,
94/13 i 139/13) i članka 66. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 94/13 i 139/13), Senat Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli na svojoj 26. sjednici od 27. siječnja 2014. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6.veljače 2013.
Članak 1.
U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. godine, KLASA:003-05/1301/02-01, URBROJ:380-13-01-1 (u daljem tekstu Statut) u članku 11. dodaje se novi stavak 3
koji glasi:
«Protiv odluke Senata ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.»
Članak 2.
U članku 24. stavku 3. riječ «isteka» zamjenjuje se riječju «prestanka».
Članak 3.
Članak 25. mijenja se i glasi:
«(1) Za prorektora može biti imenovan nastavnik Sveučilišta u znanstveno-nastavnom
odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora u radnom odnosu
s punim radnim vremenom.
(2) Prorektore imenuje i razrješuje Senat, javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom
glasova nazočnih članova Senata.
(3) Novoizabrani rektor dužan je u roku od 15 dana od dana početka obnašanja mandata
sazvati sjednicu Senata na kojoj se izabiru prorektori.
(4) Prijedlog za imenovanje prorektora podnosi rektor, a prijedlog za razrješenje rektor ili
jedna trećina članova Senata.
(5) Senat će razriješiti prorektora s položaja na koji je izabran prije isteka mandata ako:
• prorektor sam zatraži razrješenje,
• nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima, kojima se uređuju radni odnosi,
dovode do prestanka ugovora o radu i
• izgubi sposobnost obavljanja položaja.
(6) Prorektor se može razriješiti s položaja na koji je izabran prije isteka mandata ako:
• ne ispunjava obveze prorektora,
• ozbiljno i trajno krši odredbe Statuta, općih akata Sveučilišta ili druge propise,
• zlouporabi položaj prorektora i
• svojim ponašanjem povrijedi ugled položaja prorektora.
Članak 4.
U članku 27. stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.
Članak 5.
U članku 29. stavku 1. alineji 8 iza riječi «odjelima» dodaju se riječi «odnosno fakultetima».
U alineji 13. iza riječi «odjela» dodaju se riječi «odnosno dekana fakulteta».
Članak 6.

U članku 38. stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4..
Članak 7.
U članku 40. stavku 2. riječi: «donošenja odluke» zamjenjuju se riječima: «dana navedenog u
odluci».
Članak 8.
U članku 44., stavku 2. riječ «isteka» zamjenjuje se riječju «prestanka».
Stavak 6. mijenja se i glasi:
«(6) Prodekan se razrješuje na način propisan st. 2. i 3. člankom 43. ovog Statuta, javnim
glasovanjem većinom glasova nazočnih članova fakultetskog vijeća.».
Članak 9.
U članku 45. stavak 1. u drugoj rečenici, iza riječi «članova» dodaju se riječi: «i sastav».
U st.3., alineja 9 ispred riječi «potvrđuje» dodaje se tekst: «osniva odsjeke i katedre te».
Članak 10.
U članku 47. stavku 2. riječi: «donošenja odluke» zamjenjuju se riječima: «dana navedenog u
odluci».
Članak 11.
U članku 51. stavku 2. riječ «isteka» zamjenjuje se riječju «prestanka».
Članak 12.
U članku 52. stavak 1. u drugoj rečenici, iza riječi «članova» dodaju se riječi: «i sastav».
U st.3., alineja 9 ispred riječi «potvrđuje» dodaje se tekst: «osniva odsjeke i katedre te».
Članak 13.
U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:
«(1) Sveučilišna knjižnica je sastavnica Sveučilišta koja se osniva radi obavljanja knjižničnoinformacijskih zadaća i poslova za potrebe nastave, obrazovanja te znanstvenog i stručnog
rada na Sveučilištu.»
Članak 14.
U članku 67. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
«(1) Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije.
(2) Iznimno, stručni studiji mogu se provoditi i na sveučilištu, uz pribavljenu suglasnost
Nacionalnog vijeća sukladno Zakonu.»
Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:
«(7) Studiji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu sa europskim sustavom stjecanja i
prijenosa bodova (u daljem tekstu ECTS) po kojem se jednom godinom studija u punom
nastavnom opterećenju u pravilu stječe najmanje 60 ECTS bodova.
(8) ECTS bodovi dodjeljuju se studijskim obvezama studenata na temelju prosječno ukupno
utrošenog rada koji student mora uložiti kako bi stekao predviđene ishode učenja u sklopu te
obveze, pri čemu jedan ECTS bod predstavlja u pravilu 30 sarti ukupnog prosječnog rada
uloženog za stjecanje ishoda učenja.»
Članak 15.
Članak 68. mijenja se i glasi:
« (1)Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu kao:

•

preddiplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje tri do četiri godine i čijim se
završetkom stječe od 180 do 240 ECTS bodova i akademski naziv
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke
• diplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje jednu ildo dvije godine i čijim se
završetkiom stječe od 60 do 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra
struke (mag.)
• studijski programi mogu se provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studiji čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova.
• poslijediplomski studij, koji može biti ustrojen kao poslijediplomski sveučilišni studij
(doktorski studij) u najmanjem trajanju od tri godine i kao poslijediplomski
specijalistički studij u trajanju od jedne do dvije godine.
(2) Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije u znanstvenim
područjima se stječe akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.) a ispunjenjem svih
propisanih uvjeta u umjetničkim područjima se stječe akademski stupanj doktora umjetnosti
(dr.art.).
(3) Kratica akademskog stupnja stavlja se ispred imena i prezimena osobe.
(4) Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se od 60 do 120 ECTS
bodova i akademski naziv specijalist određenog područja (spec.).»
Članak 16.
Iza članka 68. dodaju se novi članci 68.a, 68.b i 68.c koji glase:
«Članak 68.a
(1) Stručno obrazovanje obuhvaća:
– kratki stručni studij,
– preddiplomski stručni studij,
– specijalistički diplomski stručni studij.
(2) Za izvođenje stručnih studija potrebno je pribaviti suglasnost Nacionalnog vijeća za
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
(3) Svaka razina stručnog studija završava stjecanjem određenog stručnog naziva.
(4) Kratki stručni studiji traju od dvije do dvije i pol godine i njihovim se završetkom stječe
od 120 do 150 ECTS bodova. Završetkom kratkoga stručnog studija stječe se stručni naziv
stručni pristupnik/pristupnica uz naznaku struke, u skladu s posebnim zakonom.
(5) Preddiplomski stručni studij traje tri godine, a iznimno, uz odobrenje Nacionalnog vijeća
za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, preddiplomski stručni studij može trajati
do četiri godine, u slučaju kada je to sukladno s međunarodno prihvaćenim standardima.
(6) Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se od 180 do 240 ECTS bodova te
stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku
struke, u skladu s posebnim zakonom.
(7) Kratica stručnog naziva stavlja se iza imena i prezimena osobe.
(8) Specijalistički diplomski stručni studij traje jednu ili dvije godine i njegovim se
završetkom stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Završetkom specijalističkog diplomskog
stručnog studija stječe se stručni naziv stručni/a specijalist/ica određene struke, u skladu s
posebnim zakonom.
(9) Ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskom i specijalističkom diplomskom
stručnom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.
(10) U slučaju kada je za određeno stručno područje posebnim zakonom propisano
usavršavanje na razini specijalističkog diplomskog stručnog studija, odgovarajući stručni
naziv utvrdit će se provedbenim propisom koji se donosi temeljem posebnog zakona.
Članak 68. b

Zajednički i združeni studij i prekogranična suradnja
(1) Zajednički studij je zajednički program koji izvode dva ili više akreditirana visoka
učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu je samo jedno visoko učilište nositelj.
(2) Sveučilište može s drugim akreditiranim visokim učilištem u Republici Hrvatskoj
ustrojiti zajednički studij, na temelju zajednički utvrđenog studijskog programa.
(3) Združeni studij je zajednički program dva ili više visoka učilišta od kojih je najmanje
jedno izvan Republike Hrvatske.
(4) Združeni studiji mogu se ustrojiti ako su visoka učilišta akreditirana sukladno s
Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ili
ekvivalentnom standardu kvalitete.
(5) Ustroj, izvedba i završetak zajedničkog i združenog studija uređuje se sporazumom
između visokih učilišta, a provodi se sukladno s odredbama ovoga Zakona.
(6) Akreditacijski postupak zajedničkog i združenog studija provodi se na svim visokim
učilištima u Republici Hrvatskoj koja sudjeluju u izdavanju svjedodžbe ili diplome o
završenom zajedničkom ili združenom studiju, sukladno s odredbama zakona koji regulira
osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju za odgovarajuće visoko učilište.
(7) Inozemno visoko učilište može na teritoriju Republike Hrvatske izvoditi svoje studije
pod uvjetima da su: navedeno visoko učilište i studiji koje ono izvodi akreditirani u matičnoj
državi, da je navedeno visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta nadležnog
ministarstva Republike Hrvatske, kao i u registar ustanova pri trgovačkom sudu u Republici
Hrvatskoj, te da je studij, prema postupku koji propisuje ministar, akreditiran od strane
nacionalnog akreditacijskog tijela Republike Hrvatske.
Članak 68. c
Cjeloživotno učenje, izvođenje programa koji se ne smatraju studijem
i razlikovne obveze u studijskim programima
(1) Sveučilište može izvoditi različite stručne, obrazovne programe koji se ne smatraju
studijem u smislu Zakona, te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja.
(2) Sveučilište općim aktom uređuju načine i oblike provođenja aktivnosti koje se temelje na
načelima cjeloživotnog učenja, uključujući načine i postupke utvrđivanja razlikovnih obveza
studenata za potrebe promjene studijskog programa i/ili upisa na studij, dovršetka ranije
započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studijskog programa, a koje su
uvjet za sudjelovanje na studiju.
(3) Sveučilište općim aktom uređuje status studenata na razlikovnim obvezama, polaznika
obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem i sudionika u aktivnostima kojima se
promoviraju načela cjeloživotnog učenja.
(4) Svi programi i postupci iz ovog članka sastavni su dio unutarnjeg sustava osiguravanja i
unaprijeđivanja kvalitete te na odgovarajući način podliježu postupcima vanjskog
osiguravanja i unaprijeđivanja kvalitete. «
Članak 17.
U članku 72. na kraju stavka 1. briše se točka i dodaju riječi: «ili obrazovnih programa iz
članka 68. c ovog Statuta«.
Članak 18.
Članak 76. mijenja se i glasi:
«(1) Po završetku sveučilišnoga preddiplomskog studija studentu se izdaje diploma kojom se
potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog akademskog naziva.
(2) Nakon završetka diplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija, poslijediplomskog sveučilišnog i poslijediplomskog specijalističkog

studija studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio određeni
studij i stekao pravo na akademski naziv ili stupanj.
(3) Nakon završetka kratkog stručnog studija studentu se izdaje svjedodžba, a nakon
završetka preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija
studentu se izdaje diploma kojima se potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog
stručnog naziva.
(4) Nakon završenog programa stručnog usavršavanja visoko učilište polazniku izdaje
potvrdu koja sadrži opis obveza polaznika, a ako se opterećenje u sklopu programa mjeri
ECTS bodovima, sadrži i ECTS bodove.
(5) Uz svjedodžbu, diplomu ili potvrdu studentu se bez naknade i na hrvatskome i
engleskom jeziku izdaje i dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite
položio i s kojom ocjenom te s drugim podacima potrebnim za razumijevanje stečene
kvalifikacije.
(6) Diplome, svjedodžbe i potvrde koje izdaje Sveučilište javne su isprave.
(7) Sadržaj diploma i dopunskih isprava o studiju propisuje ministar. Oblik diploma i
dopunskih isprava o studiju, sadržaj i oblik svjedodžbi i potvrda te informacijskih paketa za
prijenos ECTS bodova propisuje Sveučilište.«
Članak 19.
U članku 80. stavak 4. mjenja se i glasi:
«(4) Izvanredni studenti su oni studenti, koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu
aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu sa
izvedbenim planom nastave. Troškove takvog studija u cjelosti ili dijelom snosi sam student,
a sukladno posebnom općem aktu Sveučilišta. «
Članak 20.
U članku 86. stavak 1. riječi «članka 75.» zamjenjuje se riječima «članka 81.»
Članak 21.
Opće akte, Sveučilište će uskladiti sa odredbama ovih izmjena i dopuna Statuta u roku od
godinu dana od dana stupanju na snagu istih.
Članak 22.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, stupa na snagu
danom donošenja.
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