Na temelju članka 60. i 181. stavak 2. Statuta, Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 103.
sjednici održanoj 18. lipnja 2013. donio je

Izmjene i dopune
Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku
(od 29. rujna 2011.)
Članak 1.
U članku 49. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Nastava se, iznimno može izvoditi u turnusima ili kao blok nastava, o čemu odluku donosi
stručno vijeće sveučilišnog odjela, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za narednu
akademsku godinu.“
Članak 2.
Umjesto Izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i studiranju (od 18. rujna 2012.)
brisanoga članka 57. uvodi se novi članak 57. koji glasi:
„(1) Svi studenti imaju pravo i dužnost pohađati nastavu, a redoviti su studenti dužni
pohađati predavanja, seminare i vježbe prema nastavnoj satnici.
(2) Nastavnik redovito provjerava nazočnost studenata na predavanjima.
(3) Redovito pohađanje predavanja potvrđuje nastavnik potpisom u indeks krajem semestra
u kojem završava izvođenje predmeta.
(4) Nazočnost studenta predavanjima i vježbama je obvezna, a ako student nije bio nazočan
na barem 70% predavanja i 80% vježba, nastavnik mu može uskratiti potpis.
(5) Ako je nastavnik studentu uskratio potpis, student je dužan taj predmet ponovno upisati
u sljedećoj akademskoj godini.
(6) Studenti obvezno ovjeravaju studijsku godinu.
(7) Ovjeravanje studijske godine obavlja se u studentskoj referadi odnosno u tajništvu odjela
u roku od jednog mjeseca nakon završetka predavanja ljetnog semestra.“
Članak 3.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„(1) Nastavnik je obvezan kontinuirano provjeravati znanje studenata i tijekom nastave
kolokvijima, testovima, usmenim ispitivanjem, izradbom zadataka, domaćih radova,
seminarskih radova ili na drugi prikladan način.
(2) Tijekom semestra nastavnik je dužan održati najmanje dva kolokvija.
(3) Svaki je nastavnik unaprijed dužan obavijestiti studente o načinu i intezitetu kontinuirane
provjere znanja, načinu bodovanja i odgovarajućim krajnjim učincima koji iz toga proizlaze.
(4) Student može, uz ostale relevantne pokazatelje, dobiti konačnu ocjenu bez obveze
polaganja ispita.
(5) Konačna ocjena unosi se u elektroničku evidenciju (ISVU) i studentski indeks u ispitnom
roku.“

Članak 4.
U članku 64. uvodi se novi stavak 1. koji glasi:
„(1) Ako nije stekao pravo na upis ocjene na temelju pozitivno ocijenjenih provjera znanja
tjekom nastave, student polaže ispit iz predmeta studijskog programa koji je upisao, i to
nakon što je ispunio sve propisane obveze utvrđene studijskim programom.“
Dosadašnji stavci 1.,2.,3.,4.,5.,6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 5.
Iza članka 69. dodaje se novi članak 69. a) koji glasi:
„Student nije položio ispit ako:
‐ nije zadovoljio pokazanim znanjem,
‐ odustane od već započetog ispita ili napusti prostoriju u kojoj se održava pisani ispit ili
pisani dio ispita,
‐ nakon pisanog dijela ispita ne pristupi usmenom dijelu ispita,
‐ ne pristupi pisanom i usmenom dijelu ispita, a nije ga na vrijeme odjavio,
‐ radi nedoličnog ponašanja, ometanja drugih studenata ili korištenja nedopuštenih
pomagala bude udaljen s ispita,
‐ ne pristupi u propisanom roku u terminu koji je odredio ispitivač upisu ocjene,
‐ ne prihvati ocjenu postignutu na ispitu.
O održanim ispitima vodi se službena evidencija putem ISVU sustava.“

Članak 6.
U članku 85. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Iznimno uspješnom studentu, po završetku studija, izdaje se i dodatna diploma, i to:
‐ studentu koji je sve ispite (uključujući i završni rad) položio s prosječnom ocjenom 4,8
ili višom u vremenu od najdulje 3 godine na preddiplomskom odnosno najdulje 2
godine na diplomskom studiju ‐ diploma summa cum laude,
‐ studentu koji je sve ispite (uključujući i završni rad) položio s prosječnom ocjenom 4,5
ili višom u vremenu od najdulje 3 godine na preddiplomskom odnosno najdulje 2
godine na diplomskom studiju ‐ diploma cum laude. “

Članak 7.
Izmjene i dopune Pravilnika o studijima i studiranju stupaju na snagu osmog dana od objave na
oglasnim pločama i službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.
Članak 8.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata Sveučilišta u Dubrovniku da
objavi Pročišćeni tekst Pravilnika o studijima i studiranju na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta
odmah nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Pravilnika.

Predsjednica Senata
Rektorica
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Izmjene i dopune Pravilnika o studijima i studiranju na
Sveučilištu u Dubrovniku objavljene su na službenim
internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku
22. srpnja 2013. te stupaju na snagu 30. srpnja 2013.
Glavni tajnik
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