Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.:
123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.- Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka
UsRH, 60/15 – Odluka UsRH), članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku na
svojoj 142. sjednici, održanoj 18. srpnja 2017., donio je
Odluku
o prestanku izdavanja indeksa studentima Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
(1) Studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih
studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji, počevši od akademske godine 2017./2018., prvi put
upisuju prvu godinu studija na Sveučilištu u Dubrovniku izdavat će se isključivo studentska iskaznica (e-indeks)
propisana važećim Pravilnikom o sadržaju studentske isprave.
(2) Studentima iz prednjega stavka Sveučilište u Dubrovniku, počevši od akademske godine 2017./2018., neće
se izdavati indeks u papirnatom obliku.
Članak 2.
(1) Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.
(2) Studentska iskaznica izdaje se svakome redovitom i izvanrednom studentu Sveučilišta u Dubrovniku koji od
akademske godine 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu studija, kao i studentima koji sudjeluju u
međunarodnim programima mobilnosti.
Članak 3.
(1) Student ne smije studentsku iskaznicu dati na korištenje, prodati ili posuditi drugoj osobi.
(2) Zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu studentsku iskaznicu kao svoju.
(3) Ako student zlorabi studentske iskaznicu Sveučilište u Dubrovniku na odgovarajući način primijenit će
odredbe o težoj povredi studentskih obveza iz Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u
Dubrovniku glede pokretanja stegovnog postupka, te izricanja i izvršenja stegovnih mjera.
Članak 4.
Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija,
preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija kojima je Sveučilište u Dubrovniku
prilikom ranijih upisa izdalo indeks u papirnatom obliku nastavljaju i dalje koristiti taj indeks kao studentsku
ispravu kojom dokazuju status studenta.
Članak 5.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 6.
Sveučilište će na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovom Odlukom smisleno i na odgovarajući način
primijeniti odredbe važećeg Pravilnika o studentskoj ispravi, a na ostala pitanja u svezi sa studentskom
ispravom koja nisu uređena tim Pravilnikom primijenit će odredbe zakona, Statuta i drugih općih akata
Sveučilišta.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 7.
Rektor
prof. dr. sc. Nikša Burum, v.r.

