Na temelju članka 59. stavak 2. točka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 195/04. i 174/04.), članka 85.
stavak 2. točka 2. i članka 153. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku (od 25. travnja 2006. i
5. prosinca 2006.), Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 37. sjednici, održanoj 8.
svibnja 2007., donio je

PRAVILNIK
O STUDIJSKIM ISPRAVAMA
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Članak 1.
Pravilnikom o studijskim ispravama Sveučilišta u Dubrovniku (dalje u tekstu: Pravilnik)
propisuje se sadržaj i oblik isprava o studiju čiji je nositelj Sveučilište u Dubrovniku (dalje
u tekstu: Sveučilište).
Pravilnikom se propisuju isprave o studiju koje Sveučilište izdaje studentima koji su
studije upisali 2004./2005. akademske godine i dalje, sukladno Bolonjskom procesu.
Članak 2.
U smislu članka 1. Pravilnika, isprave o studijima Sveučilišta su:
-

svjedodžba,
diploma,
dopunska isprava o studiju,
potvrda.

Isprave o studijima Sveučilište izdaje na hrvatskom jeziku.
Isprave o sveučilišnom preddiplomskom studiju
Članak 2.
Po završetku sveučilišnog preddiplomskog studija Sveučilište studentu izdaje
svjedodžbu kojom se potvrđuje završetak preddiplomskog studija i stjecanje
akademskog naziva u skladu s posebnim zakonom.
Svjedodžba je javna isprava.

1

Članak 3.
Svjedodžba je pravokutnog oblika.
Format svjedodžbe je 00 x 00 cm.
Svjedodžba ima sadržaj upisan prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Svjedodžbu likovno oblikuje Sveučilište.
Članak 4.
Uz svjedodžbu Sveučilište izdaje studentu i dopunsku ispravu o studiju kojom se
potvrđuje koje je ispite student položio i s kojom ocjenom, te s podacima o nastavnom
opterećenju i nastavnim sadržajima.
Isprave o diplomskom, poslijediplomskom i poslijediplomskom specijalističkom
studiju
Članak 5.
Po završetku sveučilišnog diplomskog studija, sveučilišnog poslijediplomskog studija i
poslijediplomskog specijalističkog studija Sveučilište studentu izdaje diplomu.
Diplomom se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na
akademski naziv ili stupanj u skladu s posebnim zakonom.
Članak 6.
Diploma je javna isprava.
Sadržaj diplome i dopunske isprave o studiju (diploma supplement) propisuje Ministar
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Članak 7.
Oblik diplome i dopunske isprave o studiju likovno oblikuje Sveučilište.
Obrazac diplome sastavni je dio Pravilnika.
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Isprave o stručnom studiju
Članak 8.
Po završetku stručnog studija Sveučilište studentu izdaje svjedodžbu kojom se potvrđuje
završetak studija i stjecanje određenog stručnog naziva u skladu s posebnim zakonom.
Svjedodžba je javna isprava.
Članak 9.
Svjedodžba je pravokutnog oblika.
Format svjedodžbe je 00 x 00 cm.
Svjedodžba ima sadržaj upisan prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Svjedodžbu likovno oblikuje Sveučilište.
Članak 10.
Uz svjedodžbu Sveučilište izdaje studentu i dopunsku ispravu o studiju kojom se
potvrđuje koje je ispite student položio i s kojom ocjenom, te s podacima o nastavnom
opterećenju i nastavnim sadržajima.
Isprave o završenom programu stručnog usavršavanja
Članak 11.
Po završenom programu stručnog usavršavanja Sveučilište polazniku programa
stručnog usavršavanja izdaje potvrdu osim ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano.
Potvrda je javna isprava.
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Članak 12.
Potvrda je pravokutnog oblika.
Format potvrde je 00 x 00 cm.
Potvrda ima sadržaj upisan prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Potvrdu likovno oblikuje Sveučilište.
Evidencija izdanih isprava
Članak 13.
Sveučilište vodi evidenciju izdanih isprava o završetku studija i stečenih akademskih
naziva i stupnjeva.
Podaci za upis u evidenciju iz prednjeg stavka Sveučilište upisuje na temelju izdanih
ispava o završenom studiju sukladno zakonu i podzakonskim propisima kojim se
propisuje način prikupljanja, pohranjivanja i davanja podataka o studentima koji se vode
u evidencijama na visokim učilištima.
Evidenciju izdanih isprava o završetku studija i stečenih akademskih naziva i stupnjeva
Sveučilište trajno pohranjuje.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 13.
Studentima upisanim na dodiplomskih studij koji imaju pravo dovršiti studij prema
nastavnom programu i uvjetima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i kojima je trajanje toga prava vremenski
ograničeno odlukom Senata na određeni i utvrđeni broj godina, Sveučilište izdaje
ispravu o studiju u skladu s tumačenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske.
Članak 14.
Na ostala pitanja koja se odnose na isprave o studiju a koja nisu uređena zakonom ili
podzakonskim propisom, Statutom sveučilišta, drugim općim aktima Sveučilišta i
Pravilnikom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o Zakona o općem upravnom
postupku.

4

Stupanje na snagu Pravilnika
Članak 15.
Izmjene i/ili dopune Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.
Članak 16.
Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.

Rektor
prof. dr. sc. Mateo Milković
Broj:
Dubrovnik, 8. svibnja 2007.
Službena zabilježba:
Pravilnik je objavljen 8. svibnja 2007. na
oglasnoj ploči Sveučlišta u Dubrovniku.
U skladu s člankom 16. stupio je na snagu 16.
svibnja 2007.
Glavni tajnik:
Dalibor Ivušić, dipl. iur.
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