SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
ZAKLJUČAK 24. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
održane u ponedjeljak 27. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rektor
Barbieri sazvao je 24. sjednicu Senata.

prof.dr.sc. Alfio

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova,
da Senat može pravovaljano odlučivati te predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Senata
2. Periodično financijsko izvješće s izvršenjem financijskog plana Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli za razdoblje od siječnja do ožujka 2019. godine
3. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Studentskog centra za oročenje novčanih
sredstava
4. Utvrđivanje mandata čelnicima sastavnica
a) Utvrđivanje mandata dekana Muzičke akademije u Puli izv.prof.art. Dražena
Košmerla
b) Utvrđivanje mandata dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i
kulturološke studije izv.prof.dr.sc. Tea Golja
c) Utvrđivanje mandata dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
izv.prof.dr.sc. Ive Blažević
d) Utvrđivanje mandata pročelnika Odjela za prirodne i zdravstvene studije
izv.prof.dr.sc. Maura Štifanića
e) Utvrđivanje mandata dekana Fakulteta informatike u Puli izv.prof.dr.sc. Giorgia
Sinkovića
f) Utvrđivanje mandata pročelnika Odjela za tehničke studije prof.dr.sc. Bernarda
Frankovića
g) Potvrđivanje mandata ravnatelja Studentskog centra Pula
h) Utvrđivanje mandata dekana Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
5. Pokretanje izbora za člana Senata iz reda zaposlenika i studenata poslijediplomskih
studija
6. Odluka o promjeni naziva, djelatnosti i osobe ovlaštene za zastupanje podružnice –
Odjel za tehničke studije
7. Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
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8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova odbora za financijsko poslovanje za
mandatno razdoblje od 2017.-2019. godine.
9. Imenovanje voditelja Ureda za akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i
razdoblja studija
10. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za akademsko
priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
11. Odluka o usvajanju upisnih kvota poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
Nove paradigme obrazovanja u akademskoj godini 2019./2020.
12. Izmjene i dopune studijskih programa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
13. Osnivanje diplomskog studijskog programa Solo pjevanje
14. Osnivanje diplomskog studijskog programa Klavir
15. Izvedbeni planovi nastave Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
16. Osnivanje i izvođenje Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne
učitelje i suradnike u nastavi
17. Odluka o prihvaćanju izvedbenog plana nastave Programa stjecanja pedagoških
kompetencija za ak.god. 2019./2020.
18. Troškovi cjeloživotnog obrazovanja za osobe s invaliditetom
19. Osnivanje Sveučilišnog računskog i informacijskog centra
20. Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili
pojedini studenti - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava
21. Odluka o dodjeli počasnog doktorata psihologu Dževdetu Hadžiselimoviću
22. Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini
23. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Senata
Senat jednoglasno i bez primjedbi prihvaća zapisnik 23. sjednice Senata Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli.
Ad. 2. Periodično financijsko izvješće s izvršenjem financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli za razdoblje od siječnja do ožujka 2019. godine

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
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Odluku
o usvajanju tromjesečnog financijskog izvješća za razdoblje
od 1. siječnja 2019. do 31. ožujka 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se tromjesečno financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od
1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.
Tromjesečno financijsko izvješće iz prethodnog stavka čini sastavni dio ove Odluke.
Ad. 3. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Studentskog centra za oročenje novčanih
sredstava
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku
o davanju suglasnosti za oročenje novčanih sredstava
Članak 1.
Daje se suglasnost ravnatelju Studentskog centra Pula za oročavanje novčanih sredstava
Studentskog centra Pula u iznosu od 3.500.000,00 kuna ( slovima: tri milijuna i petsto tisuća
kuna) na rok od jedne (1) godine uz godišnju kamatnu stopu od 0,02% u Zagrebačkoj banci
d.d.
Ad. 4. Utvrđivanje mandata čelnicima sastavnica
a) Utvrđivanje mandata dekana Muzičke akademije u Puli izv.prof.art. Dražena
Košmerla
b) Utvrđivanje mandata dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i
kulturološke studije izv.prof.dr.sc. Tea Golja
c) Utvrđivanje mandata dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
izv.prof.dr.sc. Ive Blažević
d) Utvrđivanje mandata pročelnika Odjela za prirodne i zdravstvene studije
izv.prof.dr.sc. Maura Štifanića
e) Utvrđivanje mandata dekana Fakulteta informatike u Puli izv.prof.dr.sc. Giorgia
Sinkovića
f) Utvrđivanje mandata pročelnika Odjela za tehničke studije prof.dr.sc. Bernarda
Frankovića
g) Potvrđivanje mandata ravnatelja Studentskog centra Pula
h) Utvrđivanje mandata dekana Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeće Odluke
Odluku o utvrđivanju mandata
dekana Muzičke akademije u Puli
Utvrđuje se da mandat dekana Muzičke akademije u Puli izv.prof.art. Dražena Košmerla traje
do 30. rujna 2020. godine.
Obrazloženje
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Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata dekana s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Odluku o utvrđivanju mandata
dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
Utvrđuje se da mandat dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke
studije izv.prof.dr.sc. Tee Golja traje do 30. rujna 2020. godine.
Obrazloženje
Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata dekana s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Odluku o utvrđivanju mandata
dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Utvrđuje se da mandat dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti izv.prof.dr.sc. Ive
Blažević traje do 24. srpnja 2021. godine.
Obrazloženje
Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata dekana s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Odluku o utvrđivanju mandata
pročelnika Odjela za prirodne i zdravstvene studije
Utvrđuje se da mandat pročelnika Odjela za prirodne i zdravstvene studije izv.prof.dr.sc.
Maura Štifanića traje do 29. veljače 2021. godine.
4

Obrazloženje
Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata pročelnika s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Odluku o utvrđivanju mandata
dekana Fakulteta informatike
Utvrđuje se da mandat dekana Fakulteta informatike izv.prof.dr.sc. Giorgia Sinkovića traje do
30. rujna 2021. godine.
Obrazloženje
Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata pročelnika s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Odluku o utvrđivanju mandata
pročelnika Odjela za tehničke studije
Utvrđuje se da mandat pročelnika Odjela za tehničke studije prof.dr.sc. Bernarda Frankovića
traje do 30. rujna 2020. godine.
Obrazloženje
Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata pročelnika s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Odluku
Članak 1.
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Potvrđuje se imenovanje Miodraga Čerine, diplomiranog politologa iz Pule za ravnatelja
Studentskog centra Pula.
Ravnatelj Studentskog centra Pula imenuje se na razdoblje od 4 godine.
Mandat ravnatelja započinje 11.06.2019. i traje do 10.06.2023. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku o utvrđivanju mandata
dekana Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Utvrđuje se da mandat dekana Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković prof.dr.sc.
Roberta Zenzerovića traje do 30. rujna 2020. godine.
Obrazloženje
Dana 31. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom je u članku 40. stavku 3.
produljeno trajanje mandata dekana s dvije na tri godine.
Člankom 104. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli propisano je da čelnici sastavnica
izabrani po odredbama ranijeg Statuta nastavljaju s radom do isteka mandata.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Ad. 5. Pokretanje izbora za člana Senata iz reda zaposlenika i studenata poslijediplomskih studija

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku
o pokretanju i provođenju postupka izbora dijela članova
Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
I.
(1) Pokreće se postupak za izbor dva (2) člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u
daljnjem tekstu: Senat) u dvije izborne jedinice i to:
1. jednog predstavnika zaposlenika (I. izborna jedinica)
2. jednog predstavnika studenata poslijediplomskih studija (II. izborna jedinica)
(2) Kandidati za članove Senata mogu biti samo zaposlenici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
(dalje: Sveučilište) u radnom odnosu s punim radnim vremenom i studenti poslijediplomskih
studija na Sveučilištu.
(3) Biračko tijelo za svaku kandidacijsku listu čine svi zaposlenici Sveučilišta i svi studenti
poslijediplomskih studija na Sveučilištu.
II.
(1) Za provođenje postupka izbora članova Senata iz točke I. ove Odluke imenuje se
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora članova Senata (dalje: Povjerenstvo) u sljedećem
sastavu:
1. Doc.dr.sc. Lela Tijanić, predsjednica
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2. Vesna Mijatović, dipl.iur., članica
3. Greta Terman, dipl.iur., članica
(2) Povjerenstvo je nadležno za:
- prikupljanje kandidatura,
- razmatranje pristiglih kandidatura i sastavljanje kandidacijskih listi za svaku izbornu
jedinicu,
- sastavljanje glasačkih listića
- organizaciju glasovanja
- sastavljanje izvješća o provedenim izborima.
III.
(1) Postupak kandidiranja započinje podnošenjem kandidature na propisanom obrascu
(OBRAZAC 1).
(2) Kandidaturu mogu podnijeti:
- sam kandidat ili
- za kandidata duga osoba (ili osobe) iz izborne jedinice za koje se izborno područje kandidat
bira. Ukoliko se kandidat ne kandidira sam, potrebna je njegova pisana suglasnost.
(3) Kandidatura se sastoji od obrasca koji potpisuje sam kandidat ili osoba koja kandidata
prijavljuje te pisane suglasnosti iz stavka 2. ove točke ukoliko se kandidat ne kandidira sam.
Kandidatura mora sadržavati naznaku izborne jedinice za koju se kandidira.
(4) Kandidatura se predaje u pisarnicu Sveučilišta ili putem pošte na adresu: Sveučilište Jurja
Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, s naznakom: Za Povjerenstvo za provedbu postupka
izbora članova Senata.
(5) Rok za podnošenje kandidature je 15 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
IV.
(1) Po završetku postupka kandidiranja, Povjerenstvo je dužno u roku od pet (5) dana razmotriti
pristigle kandidature i sve kandidate za članove Senata koji ispunjavaju propisane uvjete
uvrstiti u kandidacijske liste za svaku izbornu jedinicu abecednim redom prezimena. (2)
Kandidacijske liste, točan datum, mjesto i sat održavanja izbora (glasovanja) Povjerenstvo je
dužno objaviti na mrežnim Sveučilišta najkasnije dva dana nakon sastavljanja Kandidacijskih
listi.
(3) Glasovanje će se za sve izborne jedinice provoditi istovremeno, s tim da vrijeme predviđeno
za glasovanje ne može biti kraće od 4 sata.
V.
Povjerenstvo je dužno na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja imati popis svih osoba s
pravom glasa (popis biračkog tijela po izbornim jedinicama) i evidentirati pristupanje
glasovanju svakog birača.
VI.
(1) Glasovanje se provodi putem glasačkih listića.
(2) Glasački listić sadrži:
- naziv Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
- datum provođenja glasovanja
- naznaku izborne jedinice
- popis prijavljenih kandidata s kandidacijske liste (naveden abecednim redom prezimena)
- naznaku koliko se kandidata bira za pojedinu izbornu jedinicu
7

- pečat Sveučilišta.
(3) Broj glasačkih listića na glasačkom mjestu mora odgovarati broju glasača po pojedinoj
izbornoj jedinici.
VII.
(1) Birači osobno i neposredno, uz prisutnost članova povjerenstva na propisanom biračkom
mjestu glasuju putem glasačkih listića.
(2) Svaki birač glasuje na način da zaokruži redni broj ispred kandidata za kojeg glasuje.
(3) Tako popunjeni glasački listić se ubacuje u za to namijenjenu kutiju na biračkom mjestu.
(4) Za svaku izbornu jedinicu predviđena je posebna kutija.
VIII.
Glasački listići koji nisu popunjeni na način predviđen prethodnim člankom smatraju se
nevažećim i neće se uzimati u obzir prilikom brojanja glasova.
IX.
(1) Nakon zatvaranja biračkih mjesta, Povjerenstvo je dužno prebrojati glasačke listiće i
sastaviti izvješće o provedenim izborima.
(2) U izvješću je potrebno navesti:
- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
- dan, mjesto i sat održavanja glasovanja
- ukupan broj glasačkog tijela izborne jedinice
- broj birača koji je pristupio izborima
- popis kandidata za koje su birači mogli glasovati
- raspored kandidata s obzirom na broj dobivenih glasova
- ukupan broj iskorištenih glasačkih listića, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih i broj
preostalih, neiskorištenih glasačkih listića
- potpis članova izbornog povjerenstva. (Obrazac 2)
(3) Izvješće se u roku od 24 sata od zatvaranja birališta zajedno sa svim glasačkim listićima
dostavlja rektoru i Senatu.
X.
(1) Izabranim kandidatom se smatra onaj kandidat koji je u svojoj izbornoj jedinici dobio
najveći broj glasova.
(2) Ukoliko su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova te se ne može utvrditi predstavnik
te izborne jedinice u Senatu provodi se drugi krug glasovanja.
(3) U drugi izborni krug ulaze samo kandidati s jednakim brojem glasova, a izborna
povjerenstva su ga dužna provesti na jednak način kao i prvi izborni krug u roku od 2 dana od
dana završetka prvog kruga izbor.
(4) U drugom izbornom krugu izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
(5) Ukoliko i u drugom izbornom krugu dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova izbor će
se u toj izbornoj jedinici ponoviti na jednak način u trećem izbornom krugu.
XI.
Izabranim kandidatima mandat započinje po provedenim izborima i traje tri godine.
XII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
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Ad. 6. Odluka o promjeni naziva, djelatnosti i osobe ovlaštene za zastupanje podružnice
– Odjel za tehničke studije
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku
o promjeni naziva, djelatnosti i osobe ovlaštene za zastupanje podružnice
- Odjel za tehničke studije
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se postojeći naziv, djelatnost i osoba ovlaštena za zastupanje
podružnice - Odjela za tehničke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te isti glasi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Tehnički fakultet
Skraćeni naziv: Tehnički fakultet u Puli
Naziv na engleskom jeziku: Faculty of Engineering
Naziv na talijanskom jeziku: Facoltà di Ingegneria
Odjel sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne poslove
poduzima u ime i za račun Sveučilišta.
Osoba ovlaštena za zastupanje fakulteta je dekan
Fakultet kao sastavnica Sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i
stručni rad u jednom ili više znanstvenih i stručnih polja. Fakultet može osnivati i izvoditi i
stručne studije u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Ad. 7. Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću
Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Članak 1.
U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli:
KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-13-01-1, od 6. veljače 2013. godine,
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013.
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-2, od 27. siječnja 2014. godine),
Odluka o dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00308/14-02/54-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 28. ožujka 2014. godine),
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013.
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-3, od 30. rujna 2014. godine),
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-5, od 27. studenog 2014. godine),
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-6, od 19. prosinca 2014. godine),
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013.
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-15-6, od 28. travnja 2015. godine),
Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-15-11, od 07. srpnja 2015. godine),
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Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-15-13, od 25. rujna 2015. godine),
Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-16-15, od 02. ožujka 2016. godine),
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013.
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-17, od 30. siječnja 2017. godine),
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-19, od 28. srpnja 2017. godine),
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-20, od 12. listopada 2017. godine),
Odluku o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-22, od 15. prosinca 2017. godine),
Odluku o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 00305/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-18-24, od 28. ožujka 2018. godine) i
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013.
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-18-26, od 31. listopada 2018. godine).
- u članku 38. stavak 1. točka 8. mijenja se i glasi :
"8. Tehnički fakultet
8.1. Naziv Fakulteta je: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Tehnički fakultet,
8.2. Skraćeni naziv je: Tehnički fakultet u Puli,
8.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of
Engineering,
8.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je: Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola,
Facoltà di Ingegneria,
8.5. Sjedište Fakulteta je : Pula, Zagrebačka 30,
8.6. Djelatnosti Fakulteta:

sudjelovanje u izvedbi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti i znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje
strojarstvo i računarstvo

razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti

održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje djelatnosti
8.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Fakulteta je Dekan."
- u članku 45. stavku 1. iza riječi "predstavnici nastavnika u" dodaju se riječi: "znanstvenonastavnim zvanjima,"
Članak 2.
Ova Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na snagu danom upisa u
sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
Ad. 8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova odbora za financijsko poslovanje
za mandatno razdoblje od 2017.-2019. godine.
Senat jednoglasno i bez primjedbe donosi sljedeću
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Odluku o izmjeni Odluke
o imenovanju članova Odbora za financijsko poslovanje
za mandatno razdoblje od 2017. do 2019. godine
Članak 1.
U točki I. Odluke o imenovanju članova Odbora za financijsko poslovanje za mandatno
razdoblje od 2017.-2019. godine točka 6. mijenja se i glasi:
"6. doc.dr.sc. Paolo Paliaga, predstavnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije"
Ad. 9. Imenovanje voditelja Ureda za akademsko priznavanje visokoškolskih
kvalifikacija i razdoblja studija
Senat jednoglasno i bez primjedbe donosi sljedeću

Odluku o imenovanju voditeljice
Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
i razdoblja studija
Članak 1.
Voditeljicom Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i
razdoblja studija imenuje se prof.dr.sc. Ines Kersan Škabić.
Mandat voditeljice traje dvije godine, a započinje 27. svibnja 2019. godine.
Ad. 10. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za akademsko
priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova
Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih
visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Članak 1.
U točki I. pod točka 7. Odluke o imenovanju Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih
visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija KLASA: 003-08/17-02/15, URBROJ: 380-0117-1 od 27. ožujka 2017.godine mijenja se i glasi:
„7. Dijana Majstorović- predstavnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije “.
Ad. 11. Odluka o usvajanju upisnih kvota poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog)
studija Nove paradigme obrazovanja u akademskoj godini 2019./2020.
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku
o prihvaćanju upisnih kvota za poslijediplomski sveučilišni studij
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Nove paradigme obrazovanja u akademskoj godini 2019./2020.
Članak 1.
Prihvaćaju se upisne kvote za upis studenata u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija Nove paradigme obrazovanja u akademskoj godini 2019./2020.
Ad. 12. Izmjene i dopune studijskih programa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću

Odluku o usvajanju izmjena i dopuna studijskih programa
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Članak 1.
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Izmjene i dopune studijskih programa primjenjuju se od akademske godine 2019./2020.
Članak 2.
Izmjene i dopune studijskih programa iz članka 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen
sastavni dio.
Ad. 13. Osnivanje diplomskog studijskog programa Solo pjevanje
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o osnivanju diplomskog sveučilišnog studija
Solo pjevanje
Članak 1.
Osniva se diplomski sveučilišni studij Solo pjevanje.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
Izvođač studija: Muzička akademija u Puli.
Studij traje jednu (1) godinu i njegovim završetkom se stječe 60 ECTS bodova.
Završetkom studija stječe se akademski naziv: Magistar/a muzike (mag.mus.)
Mjesto izvođenja studija: Pula.
Ad. 14. Osnivanje diplomskog studijskog programa Klavir
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o osnivanju diplomskog sveučilišnog studija
Klavir
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Članak 1.
Osniva se diplomski sveučilišni studij Klavira.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
Izvođač studija: Muzička akademija u Puli.
Studij traje jednu (1) godinu i njegovim završetkom se stječe 60 ECTS bodova.
Završetkom studija stječe se akademski naziv: Magistar/a muzike (mag.mus.)
Mjesto izvođenja studija: Pula.
Ad. 15. Izvedbeni planovi nastave Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o prihvaćanju
izvedbenih planova nastave za akdemsku godinu 2019./2020.
Članak 1.
Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave za akdemsku godinu 2019./2020. za sljedeće studije:
- preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije za redovite studente
- preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije za redovite studente
- diplomski sveučilišni studij Ekonomije za redovite studente
- diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije za redovite studente
- preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije za izvanredne studente
- preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije za izvanredne studente
- diplomski sveučilišni studij Ekonomije za izvanredne studente
- diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije za izvanredne studente
Članak 2.
Izvedbeni planovi nastave iz članka 1. ove Odluke obuhvaćaju:
-izvedbene planove nastave za generaciju studenata koja u akademskoj godini 2019./2020.
upisuje prvu godinu studija prema ranije prihvaćenim izmjenama i dopunama studijskih
programa ( KLASA: 003-08/19-10/07, URBROJ: 380-06-19-1) od 6. veljače 2019. godine
- izvedbene planove nastave za generaciju studenata koja u akademskoj godini 2019./2020.
upisuje drugu i treću godinu studija ili ponavljanje prve godine studija.
Članak 3.
Izvedbeni planovi nastave nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.
Ad. 16. Osnivanje i izvođenje Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne
učitelje i suradnike u nastavi
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
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Odluku o osnivanju i izvođenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija
za strukovne učitelje i suradnike u nastavi
Članak 1.
Osniva se program cjeloživotnog obrazovanja: Program stjecanja pedagoških kompetencija za
strukovne učitelje i suradnike u nastavi.
Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi izvodit
će se na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Članak 2.
Elaborat programa cjeloživotnog obrazovanja Program stjecanja pedagoških kompetencija za
strukovne učitelje i suradnike u nastavi.nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Ad. 17. Odluka o prihvaćanju izvedbenog plana nastave Programa stjecanja pedagoških
kompetencija za ak.god. 2019./2020.
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o prihvaćanju izvedbenog nastavnog plana
Programa stjecanja pedagoških kompetencija za ak.god. 2019./2020.
Članak 1.
Prihvaća se izvedbeni nastavni plan Programa stjecanja pedagoških kompetencija za
akademsku godinu 2019./2020.
Ad. 18. Troškovi cjeloživotnog obrazovanja za osobe s invaliditetom
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o oslobođenju plaćanja troškova
programa cjeloživotnog obrazovanja
Članak 1.
Studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s utvrđenim invaliditetom 60% i više polaznici
programa cjeloživotnog obrazovanja oslobađaju se troškova programa cjeloživotnog
obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Ad. 19. Osnivanje Sveučilišnog računskog i informacijskog centra
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o osnivanju
Svuečilišnog računskog i informacijskog centra
Članak 1.
Osniva se sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) pod
nazivom: Sveučilišni računski i informacijski centar (u daljnjem tekstu: Centar), sa sjedištem u
Puli, Zagrebačka 30.
Centar sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne
poslove poduzima u ime i za račun Sveučilišta.
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Članak 2.
Centar će pružati podršku korisnicima u korištenju osnovne računalne opreme, optimalno
izgraditi i razvijati naprednu informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu Sveučilišta,
integrirati je u odgovarajuću znanstvenu i obrazovnu IKT infrastrukturu Republike Hrvatske,
Europske unije i svijeta omogućavanjem efikasnog korištenja usluga iste nastavnom i
istraživačkom, kao i administrativnom osoblju i studentima, omogućiti daljnji razvoj
Sveučilišta, prikupljati i prenositi visokostručno znanje iz područja novih tehnologija i primjene
istoga na Sveučilištu i u gospodarstvu.
Djelatnost Centra odvija se u skladu s odredbama Statuta i drugih pravnih aktata Sveučilišta.
Članak 3.
Rad i poslovanje koordinira voditelj Centra koji je za svoj rad odgovoran Senatu.
Voditelja Centra imenuje Senat na prijedlog rektora.
Mandat voditelja Centra traje četiri godine. Isti može ponovno biti imenovan za voditelja
Centra.
Članak 4.
Elaborat o osnivanju Sveučilišnog računskog i informacijskog centra nalazi se u privitku ove
Odluke i čini njen sastavni dio.
Ad. 20. Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske
organizacije ili pojedini studenti - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o raspodjeli financijskih sredstava
Članak 1.
Financijska sredstva za financiranje studentskih programa koje provode studentske
organizacije ili pojedini studenti u 2019. godini sukladno provedenom natječaju Studentskog
zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 13. veljače 2019. godine dodjeljuju se u sljedećim
iznosima za prijavljene programe:
1. SILVIJA KUKULJEVIĆ, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije,
smjer: Kultura i turizam, financiranje grupe studenata, Turizmijada – 12. međunarodni
kongres i sportske igre Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Budva, Crna Gora,
7.500,00 kuna
2. DAJANA CVEK, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", financiranje studenta
pojedinca, Projekt "Znanje je moć", SVJDP
2.000,00 kuna
3. LEONA ŠTRUCELJ, Fakultet informatike, financiranje grupe studenata, Projekt STEM
games natjecanje
15.000,00 kuna
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4. KARLO SKOK, Fakultet informatike, financiranje grupe studenata, Projekt Reboot
Develop Blue 2019.
5.210,00 kuna
5. START-UP UDRUGA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJE
MLADIH LJUDI, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, financiranje studentske organizacije,
Projekt Start-up akademija
8.000,00 kuna
6. ROMANA MACUKA, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije,
financiranje grupe studenata, Susret studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli FITIKS i
studenata Odjela lingvistike i književnosti Sveučilišta u Padovi, Padova 2019.
11.700,00 kuna
7. PATRICIA KAZALAC, Fakultet za interdiciplinarne, talijanske i kulturološke studije,
financiranje grupe studenata, E-knjiga: Masovni mediji studentskim očima: Zbornik radova
studenata preddiplomskog studija Kultura i turizam
6.500,00 kuna
8. HERMINA MARAS BENASSI, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke
studije, financiranje studenta pojedinca, Sudjelovanje na XII. međunarodnom skupu
crnogorski Medijski dijalozi, Budva
1.500,00 kuna
9. MATEA GLAVINIĆ, Filozofski fakultet u Puli, financiranje grupe studenata, Studentski
forum u Sankt-Peterburgu
13.875,00 kuna
10. FILIP KRNJAKOVIĆ, Filozofski fakultet u Puli, financiranje studenta pojedinca,
Olimpijada Sanktpeterburškog sveučilišta iz Ruskog jezika kao stranog u Bratislavi
2.000,00 kuna
11. MARIJA TICL, Muzička akademija u Puli, financiranje grupe studenata, 3.
međunarodno pevsko tekmovanje Novo Mesto, Slovenija
6.612,00kuna
12. IVOR JAVOR-KORJENIĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca,
7. internacionalni festival harmonike Mehfest 2019., 44. Međunarodni susreti harmonikaša,
10. Internacionalni festival harmonike, Akordeon Art, International music competition
"Tomaž Holmer" Malborghetto
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2.000,00 kuna
13. SILVIO GRDEN, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički
zvukolik Marija Bistrica i 10. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar
1.500,00 kuna
14. MARIJA GOLUB, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički
zvukolik Marija Bistrica i 10. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar
1.500,00 kuna
15. ANDREJA ROJNIĆ I ANA ŽALAC, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta
pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica
1.200,00 kuna
16. EMA ULEMEK, Muzička akademija u Puli, financiranje grupe studenata,
međunarodni forum studenata glazbene pedagogije u Puli

Peti

3.002,00 kune
17. JULIJAN ŠKRABAN, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, 44.
međunarodni susreti harmonikaša u Puli i International music competition "Tomaž
Holmar" Malborghetto
1.500,00 kuna
18. ANTONELLA MENDIKOVIĆ ĐUKIĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta
pojedinca, Međunarodna studentska kreativna radionica Podijelimo znanje 2019 Sarajevo
1.200,00 kuna
19. ANA BUČKO, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Međunarodni
EAS studentski forum Malmo Švedska
1.500,00 kuna
20. PETAR HLAŠĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje grupe studenata, Studentski
program KNAPANJE, Zagreb
2.575,00 kuna
21. PETAR HLAŠĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Festival
Bela pl. Panthy Slavonski Brod, 44. Međunarodni susreti harmonikaša Pula, Bistrički
zvukolik Marija Bistrica, 10. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar
2.000,00 kuna
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22. NIKOLINA GERIĆ, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije,
financiranje grupe studenata, 5. međunarodni kongres povijesnih gradova Solin
2.000,00 kuna
Članak 2.
Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli i Izvješće Povjerenstva za provedbu Natječaja za financiranje studentskih
programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2019. godinu nalazi se
u privtiku ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Ad. 21. Odluka o dodjeli počasnog doktorata psihologu Dževdetu Hadžiselimoviću
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o dodjeli počasnog doktorata (honoris causa)
Članak 1.
Dževdetu Hadžiselimoviću, psihologu dodjeljuje se počasni doktorat Sveučilišta Jurja Dobrile
u Puli.
Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Klara Buršić
Matijašić, prof.dr.sc. Neala Ambrosi-Randić i prof.dr.sc. Nevenka Tatković od 25. travnja
2019. godine.
Ad. 22. Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeći
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, obveza, te način korištenja slobodne
studijske godine zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište)
izabranih u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena i nastavna zvanja i na
radna mjesta (dalje u tekstu: nastavnik).
Izrazi koji se koriste za fizičke osobe u ovom Pravilniku u muškom rodu su neutralni i odnose
se na osobe muškog i ženskog spola.
Članak 2.
U svrhu znanstvenog, nastavnog, umjetničkog ili stručnog rada, nastavniku u
znanstvenom, znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju i na
odgovarajućem radnom mjestu može se odobriti pravo na slobodnu studijsku godinu
(sabbatical).
Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne
plaće isplaćene nastavniku u prethodna 3 mjeseca od dana početka korištenja slobodne
studijske godine i nema pravo na naknadu prijevoza.
Članak 3.
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Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ne može sudjelovati u nastavi, te u radu
savjetodavnih, upravljačkih , nadzornih i drugih radnih tijela Sveučilišta.
Uz suglasnost nastavnika kojem je odobrena slobodna studijska godina, nastavnik može biti
imenovan za člana povjerenstva (npr.za ocjenu doktorskog rada u postupcima izbora i sl.).
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine nastavnik može nastaviti s radom na
znanstvenom ili stručnom projektu na kojem je preuzeo obveze prije početka korištenja
slobodne studijske godine, ako su projektni ciljevi usuglašeni s ciljevima i planom aktivnosti iz
programa rada kojeg će obavljati za vrijeme korištenja slobodne studijske godine.
Članak 4.
Pravo na korištenje slobodne studijske godine, nastavnici mogu koristiti jednom u svakih
sedam godina i to nakon šest godina efektivnog rada na Sveučilištu u znanstvenom, znanstvenonastavnom, umjetničko-nastavnom ili nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu.
Efektivnim radom smatra se redovito ispunjavanje obveza iz ugovora o radu nastavnika,
te se u isti ne uračunavaju razdoblja u kojima nastavnik iz opravdanih razloga nije ispunjavao
svoje obveze iz ugovora o radu dulje od 3 mjeseca (bolovanje, rodiljni odnosno roditeljski
dopust, obavljanje javne službe ili dužnosti , neplaćeni dopust te drugi opravdani slučajevi kada
nastavnik dulje od 3 mjeseca ne ispunjava svoje obveze iz ugovora o radu).
Pravo korištenja slobodne studijske godine ima nastavnik pod uvjetom da je redovito
ispunjavao svoje obveze iz ugovora o radu kao i ostale obveze utvrđene odredbama Kolektivnog
ugovora za znanost i visoko obrazovanje.
Pravo na korištenje slobodne studijske godine ne ostvaruje nastavnik poslije isteka
akademske godine odnosno kalendarske godine u kojoj je navršio 65 godina života.
Članak 5.
Slobodna studijska godina odobrava se u akademskoj godini koja prethodi godini korištenja.
Zahtjev za korištenje slobodne studijske godine s programom rada , podnosi se čelniku
sastavnice najkasnije do 1.veljače tekuće akademske godine.
Korištenje slobodne studijske godine u pravilu započinje početkom zimskog ili ljetnog
semestra.
Članak 6.
Sveučilišna sastavnica će na prijedlog nastavnika koji traži korištenje slobodne studijske
godine nastojati osigurati zamjenu nastavnikom u odgovarajućem zvanju koju potvrđuje
stručno odnosno fakultetsko vijeće, radi kontinuiranog izvođenja nastave, rada na
znanstvenom/ međunarodnom/stručnom projektu i ispunjavanja drugih obveza odsutnog
nastavnika.
Članak 7.
Slobodnu studijsku godinu u jednoj akademskoj godini mogu koristiti najviše 2 nastavnika u
znanstvenim, znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i nastavnim zvanjima na
sveučilišnoj sastavnici.
Ukoliko je korištenje slobodne studijske godine zatražilo više nastavnika, u istoj akademskoj
godini na istoj sastavnici, prednost kod odobravanja korištenja slobodne studijske godine
utvrđuje se primjenom sljedećih kriterija:
-nastavnik koji nije koristio slobodnu studijsku godinu
- nastavnik koji nije dulje vrijeme koristio slobodnu studijsku godinu
- nastavnik u višem znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom odnosno nastavnom zvanju
- nastavnik s duljim radnim stažem na sastavnici
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- korist od korištenja slobodne studijske godine za nastavnika i sastavnicu.
Članak 8.
Slobodnu studijsku godinu odobrava rektor na prijedlog čelnika sastavnice.
Nastavniku čiji zahtjev za slobodnu studijsku godinu bude odbijen dostavlja se pisano
obrazloženje.

Članak 9.
Započeto korištenje slobodne studijske godine može se prekinuti pisanim obrazloženjem čelniku
sastavnice i u tom slučaju započeta slobodna studijska godina računa se kao iskorištena.
Članak 10.
Nakon završetka korištenja slobodne studijske godine u roku od 30 dana nastavnik je obvezan
podnijeti stručnom odnosno fakultetskom vijeću /čelniku sastavnice pisano izvješće o
rezultatima koje je postigao tijekom njezina korištenja.
Nakon korištenja prava na slobodnu studijsku godinu, nastavnik je dužan raditi kod poslodavca
najmanje onoliko vremena koliko je proveo na slobodnoj studijskoj godini, osim ako zbog
prestanka ugovora o radu po sili zakona ili odlukom poslodavca isto nije moguće.
Ukoliko nastavnik raskine ugovor o radu za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, dužan
je Sveučilištu naknaditi sve troškove koje je Sveučilište imalo vezano za njegovo korištenje
slobodne studijske godine.
Visinu troškova utvrđuje čelnik sastavnice na temelju podataka iz službene evidencije
Sveučilišta.
Članak 11.
Ukoliko nakon donošenja odluke o odobravanju slobodne studijske godine odnosno
nakon započinjanja korištenja slobodne studijske godine nastupe izvanredne okolnosti (kao
npr. porodiljni dopust, bolovanje duže od tri mjeseca i sl.), zbog kojih nastavnik nije u
mogućnosti koristiti odobrenu slobodnu studijsku godinu za znanstveno, umjetničko i nastavno
usavršavanje odnosno za znanstveni , umjetnički i stručni rad, na pisani i obrazloženi zahtjev
nastavnika rektor će donijeti odluku o prekidu korištenja slobodne studijske godine.
Nastavnik iz stavka 1. ovog članka ne gubi pravo na korištenje slobodne studijske godine, već
će mu se omogućiti dovršetak započete studijske godine čim se za to steknu uvjeti.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta a primjenjuje se od akademske
2019./2020. godine.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
KLASA: 003-05/12-01/02-01, URBROJ: 380-12-01-1 od 13. lipnja 2012. godine, prestaje
važiti.
Ad. 23. Razno
Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, v.d. dekan Medicinskog fakulteta zaključuje kako je osnivanje
Medicinskog fakulteta pri kraju te se još čeka na akreditaciju programa.
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