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Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. 
sjednici u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održanoj 14. srpnja 2009. donio je  
 
 
 
 
ODLUKU O IZVOĐENJU NASTAVE NASTAVNIKA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU NA 

DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA U HRVATSKOJ I IZVAN HRVATSKE 
 
 
 
 

I. Izvođenje nastave na drugim visokim učilištima 
 
 

Članak 1.  
 

Dopušteno izvođenje nastave na drugim visokim učilištima podrazumijeva: 

a) izvođenje nastave na preddiplomskoj razini  

- izvođenje nastave u okviru redovnih programa drugih visokih učilišta 

- izvođenje nastave u okviru dislociranih studija* 

b) izvođenje nastave na diplomskoj i doktorskoj razini samo ako na Sveučilištu  u 
Zagrebu ne postoji program podudarnog sadržaja 

c) izvođenje nastave u okviru zajedničkih studija** 

- Ako je Sveučilište u Zagrebu nositelj studija, opterećenje nastavnika ulazi u 
redovito opterećenje nastavnika. 

- Ako je nositelj tog istog studija drugo sveučilište, onda se opterećenje kroz 
zajednički studij smatra dodatnim izvansveučilišnim opterećenjem. 

 

* dislocirani studij – studij Sveučilišta u Zagrebu koji ima dopusnicu, a izvodi se u 
okviru nekog drugog sveučilišta ili visokoškolske institucije 
 
**    zajednički studij – studij Sveučilišta u Zagrebu koji ima dopusnicu (ili dopusnicu 
druge institucije), a u izvedbi programa sudjeluju oba sveučilišta ili visokoškolske 
institucije.  
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II. Institucionalna odluka  
 

Članak 2. 
  

Vanjsku nastavnu aktivnost na drugom visokom učilištu  nastavnik Sveučilišta u Zagrebu 
može ostvariti isključivo temeljem ugovora o suradnji u izvođenju nastave dvaju visokih 
učilišta, uz pisanu suglasnost čelnika sveučilišta i sastavnice te fakultetskog vijeća. 
 

 
Članak 3. 

 
Ugovor mora sadržavati sljedeće podatke:  
- naziv studijskog programa na kojem nastavu izvode nastavnici sastavnice ili 

Sveučilišta, 
- naziv predmeta te potrebnu satnicu koju bi trebali izvoditi nastavnici sastavnice ili 

Sveučilišta (satnicu treba izraziti kroz norma sat za svaki od dva semestra) 
- vrijeme i način izvođenja nastave 
- predviđeno trajanje izvođenja nastave na navedenim predmetima (navesti nakon 

koliko vremena se planira zamijeniti vanjskog suradnika s matičnim kadrom) 
- naknada za izvođenje nastave isključivo se može ostvariti preko sastavnice ili 

Sveučilišta (bez obzira radi li se o visokom učilištu u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske) 
- sastavnica Sveučilišta će za svaku akademsku godinu samostalno odrediti koji 

nastavnici mogu izvoditi nastavu na drugom visokom učilištu s kojim je potpisan 
ugovor (sastavnica je pri tome dužna poštivati odredbe Zakona i Kolektivnog ugovora) 

 
 
 
III. Maksimalno opterećenje nastavom na drugom učilištu 
 

Članak 4. 
Rad izvan Sveučilišta u Zagrebu može iznositi najviše jednu trećinu punog nominalnog 
nastavnog opterećenja. 

 
 
  

 
IV. Mogućnost dodatnog nastavnog opterećenja znanstvenih novaka i asistenata 

 
Članak 5. 

 
Asistentima, višim asistentima i znanstvenim novacima nije dopušteno ni u kakvom obliku 
izvođenje nastave na institucijama izvan matičnoga Sveučilišta. 
 

 
V. Sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskim institucijama u svijetu 

prepoznatljivima po svojoj izvrsnosti 
 

Članak 6. 
 

(1) Odredbama članaka 1. - 5. ove Odluke ne obuhvaćaju se nastavne obveze nastavnika 
Sveučilišta u Zagrebu na drugim europskim institucijama i institucijama na drugim 
kontinentima prepoznatljivim po svojoj izvrsnosti po procjeni nadležnih sveučilišnih 
tijela, a o čemu treba obavijestiti rektora i Rektorski kolegij u širem sastavu.  
 

     (2) Kada se radi o cjelovitim semestralnim ili jednogodišnjim angažmanima nastavnika,   
potrebno je svaki takav oblik suradnje posebno  dogovoriti, uz suglasnost čelnika sastavnice. 
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VI. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 7. 
 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Sveučilišta u 
Zagrebu, a počinje se primjenjivati od akademske godine 2009./2010. 

 
(2) Sastavnice koje imaju potpisane sporazume i druge dokumente kojima se regulira 

vanjska suradnja, dužne su ih u akademskoj godini 2009./2010. uskladiti s ovom 
Odlukom.   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    R e k t o r 
 
 
 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
                                                                               
 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


