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U želji da se mladim i sposobnim osobama koji su dokazali svoju vrijednost športskim
ostvarenjima usklade športske karijere sa zahtjevima visokoobrazovnoga sustava
stvaranjem odgovarajućih uvjeta studiranja kategoriziranih športaša i športašica, , na
temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. 46/07), članaka 85. i 169. Statuta
Sveučilišta u Dubrovniku koji je donesen 11. prosinca 2007. i u skladu s Preporukom
Rektorskog zbora o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša koja je donesena 22.
travnja 2009., Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 61. sjednici, održanoj 16. listopada
2009. donio je
PRAVILA
STUDIRANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTAŠA
NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

I. Opće odredbe
Članak 1.
Pravilima studiranja kategoriziranih športaša na preddiplomskim i diplomskim studijima
Sveučilišta u Dubrovniku (dalje u tekstu: Pravila studiranja) uređuju se uvjeti redovitoga
studiranja kategoriziranih športaša koji su studenti Sveučilišta u Dubrovniku .
Na pitanja redovitoga studiranja kategoriziranih športaša – studenata Sveučilišta u
Dubrovniku, a koja nisu uređena Pravilima studiranja, na odgovarajući se način, a u
skladu sa specifičnostima i mogućnostima pojedinoga studija, primjenjuju odredbe
zakona, Statuta Sveučilišta i drugih općih akata Sveučilišta u Dubrovniku.
Članak 2.
Stjecati i ostvarivati prava u skladu s Pravilima studiranja može:
1. športaš kojega je Hrvatski olimpijski odbor razvrstao u I., II. i III. kategoriju
(vrhunski športaš Hrvatske),
2. športaš razvrstan u kategorije na temelju kategorizacije Hrvatskoga
paraolimpijskoga odbora,
3. športaš razvrstan u kategorije na temelju kategorizacije Hrvatskoga športskoga
saveza gluhih.
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Članak 3.
Status kategoriziranoga športaša u smislu članka 2. Pravila studiranja dokazuje se
rješenjem o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju.
Rješenje o kategorizaciji je javna isprava.
Članak 4.
Status studenta - kategoriziranoga športaša utvrđuje se na početku akademske godine
za tu akademsku godinu na temelju rješenja o razvrstavanju športaša u određenu
kategoriju.
Status studenta - kategoriziranoga športaša vremenski se odnosi na upisanu
akademsku godinu, to jest na razdoblje od 1. listopada upisane do 30. rujna sljedeće
godine.

II. Vrednovanje statusa kategoriziranih športaša
pri utvrđivanju uvjeta za upis na studij
Članak 5.
Kategorizirani športaš upis studija na Sveučilištu obavlja u skladu s uvjetima javnoga
natječaja koji objavljuje Sveučilište.
Upis u prvu godinu studija kategorizirani športaš obavlja na temelju postignutoga
uspjeha u razredbenom postupku u okvirima broja mjesta za upis (kvota za redovite
studente).
Kategoriziranom športašu koji ispuni sve uvjete upisa studija kao i ostali pristupnici i
prijeđe bodovni prag omogućit će se izravan upis na redoviti studij izvan broja mjesta za
upis (izvan redovite kvote).
Članak 6.
Kategorizirani športaš sa statusom redovitoga studenta ima pravo, uz zadržavanje
statusa redovitoga studenta, studirati pojedinu studijsku godinu tijekom dvije akademske
godine (pravo na produljeni status redovitoga studenta).
Pravo studija na istoj godini kategoriziranom športašu može se, iz opravdanih razloga,
produžiti najviše jedan put tijekom čitavoga studija.
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III. Nazočnost studenata – kategoriziranih športaša na nastavi
Članak 7.
Student - kategorizirani športaš dužan je pravodobno izvjestiti pročelnika odjela koji
izvodi studij koji je kategorizarani športaš upisao o izostanku s nastave uz predočenje
dokaza o opravdanosti izostanka.
Radi priznavanja prava na dobivanje potpisa o urednom pohađanju nastave, pročelnik
odjela koji izvodi studij koji je kategorizirani športaš upisao, posebnom i pisanom
odlukom, odobrava, u skladu sa specifičnostima i mogućnostima toga studija i
studijskoga programa, izostanak kategoriziranoga športaša s nastave (predavanja,
seminara i vježbi).
Izostanak kategoriziranoga športaša s nastave (predavanja, seminara i vježbi), u smislu
prednjega stavka, može iznostiti najviše do 50 posto ukupnog fonda nastavnih sati.
Naknadno pravdanje izostanka s nastave neće se uvažiti.

IV. Polaganje kolokvija i ispita i izvan redovitih ispitnih termina
Članak 8.
U slučaju opravdanih i dokumentiranih razloga, a u skladu sa specifičnostima izvedbe
pojedinoga studijskoga programa studentu – kategoriziranom športašu mogu se, u
dogovoru s pročelnikom odjela i nositeljem kolegija, prilagoditi termini (rokovi) i način
polaganja ispita i kolokvija pored redovitih i izvanrednih ispitnih rokova.
Student – kategorizirani športaš dužan je nadležnim službama Sveučilišta prijaviti
odobreni ispitni termin, u smislu prednjega stavka, najkasnije sedam (7) dana prije
održavanja ispita.

V. Upis studenata – kategoriziranih športaša u više godine studija
Članak 9.
Upis u višu godinu studija obavlja se na temelju ispunjavanja uvjeta za upis što ih, uz
suglasnost Senata Sveučilišta, donose stručna vijeća odjelâ.
Studentu – kategoriziranom športašu stručno vijeće odjela studija koji je kategorizirani
športaš upisao može, sukladno specifičnostima studijskoga programa, odobriti upis u
višu godinu studija, ako je stekao 20 posto manje ECTS bodova od onoga koji je
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propisan studijskim programom i hodogramu studija (pravo na upis smanjenoga opsega
studijskih obveza).

VI. Mentor ili voditelj za studente – kategorizirane športaše
Članak 10.
Stručno vijeće odjela, na prijedlog pročelnika toga odjela, može radi ostvarivanja prava
kategoriziranoga športaša i njegovoga uspjeha tijekom studija, imenovati mentora ili
voditelja za studenta – kategoriziranog športaša, koji mu pomaže tijekom studija, prati
studentov rad i postignuća.

VII. Mogućnost učenja na daljinu (e-učenje)
Članak 11.
Na temelju dogovora s predmetnim profesorom - nositeljem kolegija i mogućnosti
raspoloživih predmeta za e-učenje, stručno vijeće odjela može odbriti studentu kategoriziranom športašu učenje na daljinu.
Odobrenje iz prednjega stavka temelji se na suglasnosti i obrazloženom pisanom
izvješću nositelja predmetnoga kolegija o mogućnostima i načinima učenja na daljinu.

VIII. Mirovanja obveza studenata – kategoriziranih športaša
Članak 12.
Student - kategorizirani športaš ima pravo na mirovanje obveza radi ispunjavanja
opravdanih športskih obveza u duljem trajanju, u pravilu izvan mjesta stanovanja to jest
studija (na primjer: pripreme i nastupi na natjecanjima visokoga međunarodnoga
značaja - olimpijske igre ili drugo važno međunarodno natjecanje, ili pripreme i nastupi
na natjecanjima nacionalnoga značaja, a koji su osnova za kategorizaciju športaša).
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IX. Mobilnost studenata – kategoriziranih športaša
Članak 13.
Uvjeti za mobilnost studenta – kategoriziranog športaša koji radi nastavka športske
karijere mora mijenjati mjesto studija ureditit će se posebnim ugovorom između
Sveučilišta, studenta – kategoriziranog športaša i drugog visokoga učilišta.

X. Obveze studenata - kategoriziranih športaša u predstavljanju Sveučilišta
Članak 14.
U dogovoru sa športskim klubom i trenerom radi usklađivanja trenažnoga plana i
programa student – kategorizirani športaš Sveučilišta dužan je predstavljati Sveučilište
na različitim razinama studentskih športskih natjecanja.
Student – kategorizirani športaš Sveučilišta dužan je predstavljati Sveučilište na
promotivnim, humanitarnim i sličnim aktivnosti Sveučilišta gdje njegova vrhunska
športska dostignuća pridonose rezultatima i ugledu Sveučilišta.
Sveučilište će ograničiti/smanjiti prava iz Pravila studiranja studentu - kategoriziranom
športašu koji bez opravdanoga razloga (na primjer: športska ozljeda, bolest, trudnoća i
slično) odbije zahtjev Sveučilišta za sudjelovanje u određenome programu.

XI. Prestanak statusa kategoriziranih športaša
Članak 15.
Ako student – kategorizirani športaš izgubi status kategoriziranoga športaša u smislu
članka 2. Pravila studiranja, stručno vijeće odjela će na pisani prijedlog pročelnika toga
odjela odrediti način i uvjete daljnjega tijeka njegovoga studiranja.
Prestanak statusa kategoriziranoga športaša istovremeno znači prestanak primjene
posebnih uvjeta i odredbi ovih Pravila studiranja.

6

XII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 16.
Radi što uspješnijega ostvarivanja prava kategoriziranih športaša Sveučilište surađuje
sa sveučilišnim tijelima nadležnim za šport, nacionalnim sveučilišnim športskim savezom
i ostalim nadležnim tijelima i organizacijama jedinica regionalne i lokalne uprave i
samouprave.
Članak 17.
Izmjene i/ili dopune ovih Pravila obavit će se na način koji je propisan za njihovo
donošenje.
Članak 18.
Stručna vijeća odjela donijet će posebnu odluku kojom će se utvrditi popis studenata –
kategoriziranih športaša.
Stručna vijeća odjela donijet će pisane odluke, upute i naputke za čije donošenje su
ovlašteni Pravilima studiranja najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na sangu
ovih Pravila.
Članak 19.
Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta
u Dubrovniku.
U Dubrovniku, 16. listopada 2009.

Rektor
prof. dr. sc. Mateo Milković
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