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brošura koju držite u rukama nastala je s ciljem 
što veće informiranosti studenata o pravima 
koja vam pripadaju tijekom vašeg studiranja. 
Bitno je naglasiti da je brošura namijenjena 
svim studentima Sveučilišta u Zagrebu, a prava 
i obaveze koja se ovdje navode pripadaju na 
jednak način svim studentima neovisno na 
kojem fakultetu studiraju.

Tijekom vašeg studiranja, osim ugodnih trenu-
taka, naići ćete i na probleme koji će možda na 
prvi pogled izgledati kao bezizlazne situacije. 
Voljela bih da osvijestite koja vam prava zaista 
pripadaju tijekom vašeg studentskog života te 
kome se možete obratiti za pomoć u slučaju 
kršenja istih. Upravo je to svrha ove brošure – 
olakšati vam studiranje!

Nadam se da ćete saznati nešto novo, pronaći 
odgovore na  pitanja koja vas muče i na 
koncu, obratiti mi se za pomoć ukoliko vam 
ona bude potrebna. 

Dragi studenti, pobrinite se za vaša prava; 
danas studentska, sutra životna!

Drage studentice i studenti 
Sveučilišta u Zagrebu,

Barbara Šimić
Studentska pravobraniteljica 

Sveučilišta u Zagrebu (ak. god. 2017./2018.)

uvodna
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ova brošura napravljena je na temelju zajed-
ničkih iskustava Studentske pravobraniteljice 
Sveučilišta u Zagrebu i članova Studentskog 
zbora Sveučilišta u Zagrebu na temelju najče-
šće postavljanih pitanja i problema sa kojima se 
svi mi, studenti, susrećemo. 

Siguran sam kako ćete u brošuri pronaći korisne 
informacije i saznati ono što do sad možda niste 
znali, a pomoći će vam u daljnjem studiranju. 
Osim toga, još više se nadam kako ćete se 
upoznati sa institucijom Studentskog pravo-
branitelja Sveučilišta u Zagrebu i studentskih 
pravobranitelja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
kao osobama kojima se uvijek možete obratiti za 
pomoć. Također, trebate biti svjesni i postojanja 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu kao i 
studentskih zborova vaših sastavnica čiji članovi 
vam također stoje na raspolaganju.

Složit ćete se sa mnom da su informiranost 
kao i kolegijalnost te međusobno pomaganje 
vrlo bitni segmenti u životu, a naročito u ovom 
studentskom. I baš zbog toga vam savjetujem 
da pročitate brošuru, podijelite ju sa svojim 
kolegama i ne dozvolite da vam vaša prava 
budu prekršena!

Drage studentice i studenti 
Sveučilišta u Zagrebu,

Sandro Gašpar
predsjednik Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu (ak. god. 2016./2017.)
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status studenta vrste studija

status iznimno 
uspješnog studenta

pravo na 
mirovanje obaveza

Studenti mogu biti redoviti ili 
izvanredni. 

Sveučilišni studij ustrojava se i 
izvodi kao: 

Iznimno uspješnom redovitom 
studentu može se odobriti:

Redoviti — studiraju prema progra-
mu koji se temelji na studiranju u 
punom radnom vremenu. Trošak 
redovitog studija se, u cijelosti 
ili djelomično, subvencionira iz 
državnog proračuna u skladu s 
odlukom Vlade rh, važećim ugovo-
rom između Ministarstva znanosti 
i obrazovanja i Sveučilišta te u 
skladu s odlukom Senata.

Izvanredni studenti — studiraju isti 
program kao i redoviti studenti, ali 
po posebnom izvedbenom planu. 
Izvanredni studij je zamišljen 
kao studij uz rad te se održava u 
primjereno vrijeme kako se ne bi 
remetile radne obaveze studenta. 
Troškove studija u cijelosti ili dije-
lom podmiruje student sukladno 
općem aktu Sveučilišta. 

Status redovitog studenta ima 
student za vrijeme propisanog 
trajanja studija, a najviše za 
vrijeme koje je dvostruko dulje od 
propisanog trajanja studija. 

Pravo na zdravstveno osiguranje, 
subvencioniranu prehranu, 
smještaj u studentskom domu te 
druga prava redoviti student stječe 
u skladu s posebnim propisima 
nadležnih tijela, poput Ministar-
stva znanosti i obrazovanja. 

— upis još jednog studijskog pro-
grama na Sveučilištu pod uvjetima 
predviđenim općim aktom sastav-
nice na kojoj student studira i na 
koju se želi upisati
— završetak studija u vremenu 
kraćem od propisanog trajanja stu-
dija, tj. upis više od 35 ects bodova 
po semestru 
— i druge pogodnosti sukladno kri-
terijima utvrđenim općim aktom 
sastavnice na kojoj student studira.

Studentu se u skladu s općim 
aktom sastavnice može odobriti 
mirovanje obveza u trajanju od 
jednog semestra ili jedne akadem-
ske godine. 

—  Vrijeme mirovanja ne računa se 
u vrijeme trajanja studija.
—  Za vrijeme mirovanja obveza 
student može polagati ispite ako 
je za polaganje tih ispita ispunio 
uvjete.
—  Za vrijeme mirovanja studija 
student gubi pravo na smještaj u 
dom kao i pravo na subvencionira-
nu prehranu.

1. preddiplomski studij, koji u 
pravilu traje tri do četiri godine, i 
čijim se završetkom stječe od 180 
do 240 ects bodova, 

2. diplomski studij, koji u pravilu 
traje jednu do dvije godine, i čijim 
se završetkom stječe  od 60 do 120 
ects bodova, 

3. integrirani preddiplomski i di-
plomski studij, koji traje 5 ili 6 godina 
ovisno o sastavnici koja ga izvodi 
te se stječe 300, odnosno 360 ects 
bodova prilikom završetka studija. 

4. poslijediplomski studij, koji 
može biti ustrojen kao doktorski u 
najmanjem trajanju od tri godine, 
ili kao specijalistički u trajanju od, 
u pravilu, jedne do dvije godine. 
Ispunjenjem propisanih uvjeta za 
svaku godinu poslijediplomskog 
studija stječe se 60 ects bodova.

Stručni studij u pravilu traje tri 
godine, i njegovim završetkom se 
stječe 180 ects bodova.
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ima

rokova

pravo na mirovanje 
obveza postoji:

stegovna odgovornost 
studenata

• za vrijeme izvršavanja vojne 
obveze,
• za vrijeme trudnoće,
• za studenticu majku ili studenta 
oca koji se koriste porodnim 
dopustom do godine
dana djetetova života,
• za vrijeme bolesti koja ga dulje 
razdoblju sprječava u uspješnom 
ispunjavanju obveza
studija,
• za vrijeme međunarodne razmje-
ne studenata u trajanju duljem od 
30 dana tijekom
održavanja nastave, ako student 
kroz tu razmjenu ne stječe ects
bodove, te
• u drugim opravdanim slučajevi-
ma sukladno općem aktu sastavni-
ce na kojoj student studira.

Student ima obvezu poštivati 
pravila studiranja i opće akte 
visokog učilišta (Statuta, Etičkog 
kodeksa ili Pravilnika) te uredno 
izvršavati svoje nastavne i druge 
obveze na visokom učilištu. 

prestanak statusa 
studenta

pravo prijelaza

Status studenta prestaje:

Prijelaz na drugi srodni studij 
iste razine moguć je unutar 
sastavnice, Sveučilišta ili s nekog 
drugog sveučilišta na Sveučilište 
u Zagrebu u skladu s općim ak-
tom sastavnice.

1. završetkom studija,
2. ispisom sa studija,
3. ako ne upiše sljedeću akadem-
sku godinu u propisanom roku,
4. ako u dvije uzastopne akadem-
ske godine ne ostvari barem 35 
ects bodova,
5. isključenjem na temelju stegov-
ne odluke nadležnog tijela,
6. istekom vremena dvostruko 
duljeg od propisanog trajanja 
studija, s time da se u vrijeme tra-
janja studija ne uračunava vrijeme 
mirovanja obveza studenta
7. ako ne položi ispit na način 
utvrđen u čl. 71. st. 4. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu,
8. u drugim slučajevima predviđe-
nim općim aktom sastavnice na 
kojoj student studira.

Osoba koja izgubi status studenta 
ne može se upisati na isti studijski 
program niti nastaviti studij na 
istom studijskom programu. 
Sastavnica određuje mogućnost 
nastavka studija na svome drugom 
studijskom programu.

Sastavnica određuje:

— u kojem je razdoblju studija mo-
guć prijelaz, (prijelaz nije moguć 
tijekom akademske godine u kojoj 
je student prvi put upisao studij)
— uvjete za prijelaz (npr. broj ste-
čenih ects bodova, prosjek ocjena 
položenih predmeta studija, 
poznavanje hrvatskog jezika, polo-
žene ispite iz određenih predmeta, 
ukupno vrijeme studiranja itd.).

U slučaju povrede protiv studen-
ta se pokreće stegovni postupak. 
Stegovna djela, stegovni postu-
pak i stegovne sankcije propisuju 
se općim aktom sastavnice.

Stegovna mjera isključenja sa 
studija može se predvidjeti i izre-
ći samo za teška stegovna djela.

Stegovno se može odgovarati 
samo za djelo koje je u vrijeme 
počinjenja općim aktom visokog 
učilišta bilo predviđeno kao ste-
govno djelo i za koje je bila predvi-
đena određena stegovna mjera.
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ako
app

prođe...

mobilnost studenata

ispiti i provjere znanja

bodovni sustav ects

Studenti mogu u skladu sa 
studijskim programom upisivati 
pojedine predmete drugih
sveučilišnih studija (studijskih 
programa) Sveučilišta koji se ne 
izvode na matičnom studiju. 

Ostvareni ects bodovi priznaju 
se kao da su ostvareni u okviru 
matičnog sveučilišnog studija 
(studijskog programa).

Znanje i vještine studenata mogu 
se provjeravati i vrednovati tije-
kom nastave (kolokviji, praktične 
zadaće, seminarski radovi, umjet-
nički nastupi, umjetnička nastavna 
produkcija, projektni zadaci i sl.) i/
ili na ispitu iz predmeta. 

Studijskim programom može se 
utvrditi stjecanje ects bodova iz 
pojedinih oblika nastave i bez ocje-
njivanja ili uz opisno ocjenjivanje.

ects bodovi — brojčana vrijednost 
pridodana pojedinom predmetu 
koja označava rad studenata 
potreban za ispunjavanje svih 
predviđenih obveza u predmetu 
te ispunjavanje svih ishoda učenja 
predviđenih za navedeni predmet .

1 ects bod — radno opterećenje 
studenta od 25 do 30 radnih sati 
(aktivna nastava, ispiti i sve aktiv-
nosti potrebne za polaganje ispita)

redoviti student u jednom seme-
stru upisuje 25—35 ects bodova, 
sukladno studijskom programu.

izvanredni student u jednom se-
mestru upisuje 15—35 ects bodova.

studentu koji redovito ispunjava 
svoje obveze može se omogućiti 
upis i više od 35 ects bodova s 
ciljem bržeg završavanja studija ili 
stjecanja šireg obrazovanja.

Student koji nije izvršio obveze 
utvrđene studijskim programom 
i izvedbenim planom nastave iz 
pojedinog predmeta ne može 
pristupiti ispitu iz tog predmeta.
Ispiti mogu biti teorijski ili prak-
tični, a polažu se samo u pisanom 
obliku, samo usmeno,ili pisano i 
usmeno ili izvedbom/prezenta-
cijom praktičnog rada odnosno 
realizacijom i prezentacijom 
umjetničkog zadatka. Praktični 
dio ispita može se obaviti odvoje-
no od teorijskog. 

Cjelokupni ispit mora završiti u 
najviše pet radnih dana, osim u 
posebno opravdanim slučajevima.

Pisani dio ispita može biti elimi-
nacijski, osim ako se ispit održava 
pred povjerenstvom.
Student ima pravo dobiti na uvid 
ocijenjeni rad pisanog dijela ispita.
Ispiti se ne naplaćuju.

Usmeni dio ispita je javan.

Pravo uvida u ispitnu dokumenta-
ciju ima student i druga osoba koja 
dokaže da za to ima pravni interes.
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isprave o 
završenim studijima

Nakon preddiplomskog, diplom-
skog te integriranog sveučilišnog 
studija studentu se izdaje diploma.

Tom se ispravom potvrđuje završe-
tak studija i stjecanje akademskog 
naziva u skladu sa Zakonom.

posebne mogućnosti 
studiranja

Student koji ima status vrhunskog 
sportaša ili umjetnika može studi-
rati po planu izvanrednog studija. 

Iznimno uspješnom studentu 
može se dozvoliti da studira više 
studijskih programa pod uvjeti-
ma predviđenim općim aktom 
sastavnice ili Sveučilišta. Jedan od 
tih programa može se studirati po 
izvedbenom programu za izvan-
redne studente. 

Iznimno uspješnim studentima 
može se odobriti završetak studija 
u vremenu kraćem od propisanog 
trajanja studija, sukladno općem 
aktu Sveučilišta ili sastavnice u 
kojoj student studira.

etički kodeks

Sadržava moralna načela i načela 
profesionalne etike, a svrha je 
promicanje vrijednosti specifičnih 
za sveučilišnu djelatnost.

Osnovna neprihvatljiva ponašanja: 
diskriminacija, uznemiravanje, 
prepisivanje, izmišljanje i krivo-
tvorenje rezultata u znanstvenom 
i istraživačkom radu, plagiranje, 
izmišljanje i prepravljanje prepo-
ruka, primanje darova i drugih 
dobara, sukob interesa, nepotizam.

Studentima se može odobriti da 
određene kolegije ili studijsku 
godinu pohađaju i/ili polažu na 
drugom visokom učilištu u okviru 
Sveučilišta ili na drugom sveučili-
štu u zemlji ili inozemstvu. 

ispitni rokovi

Ispitni rokovi mogu biti redoviti i 
izvanredni.

Redoviti ispitni rokovi su zimski, 
ljetni i jesenski kad je nastava 
organizirana po semestrima i 
traju svaki najmanje tri tjedna. U 
svakom redovitom ispitnom roku 
postoje za svaki predmet najmanje 
dva ispitna termina. 

Razdoblje između izlazaka na 
ispit iz istog predmeta u redovi-
tom ispitnom roku najmanje je 
osam dana.

Ispit iz istog predmeta može se pola-
gati najviše četiri puta unutar jedne 
akademske godine. Četvrti put ispit 
se polaže pred povjerenstvom. 

Student koji ni četvrti put ne 
položi ispit iz nekog predmeta 
obvezan je u idućoj akademskoj 
godini ponovo upisati taj predmet.

Nastavnik je dužan priopćiti 
studentu rezultat usmenog ispita 
odmah nakon održanog ispita, 
a rezultat pisanog dijela ispita 
najkasnije u roku pet radnih dana 
od dana ispita isticanjem rezultata 
na službenim internetskim stra-
nicama, oglasnoj ploči sastavnice 
ili na drugi odgovarajući način u 
skladu s općim aktom sastavnice.

Student ima pravo žalbe na 
ocjenu, osim u slučaju ispita 
pred povjerenstvom. Student se 
može žaliti na rezultat pismenog/
usmenog ispita te biti ispitan pred 
ispitnim povjerenstvom što ulazi u 
navedeni ispitni rok, ali u roku koji 
propisuje sastavnica.

Nakon provedbe takvog, pred 
ispitnim povjerenstvom student 
nema pravo žalbe. 

Etički kodeks Sveučilišta u Za-
grebu sadržava moralna načela 
i načela profesionalne etike 
kojima se u svom profesional-
nom i javnom djelovanju trebaju 
ravnati nastavnici, znanstvenici, 
umjetnici i drugi zaposlenici na 
Sveučilištu u Zagrebu.
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q & a

Za vrijeme mirovanja obveza stu-
dent može polagati ispite ako je za 
polaganje tih ispita ispunio uvjete.

U tom slučaju gubi se status 
studenta. Osoba koja izgubi status 
studenta ne može se upisati na isti 
studijski program niti nastaviti stu-
dij na istom studijskom programu.

Sastavnica određuje u kojem je 
razdoblju studija moguć prijelaz, 
ali važno je napomenuti da prijelaz 
nije moguć tijekom akademske 
godine u kojoj je student prvi put 
upisao studij.

Razdoblje između izlazaka na ispit iz 
istog predmeta u redovitom ispit-
nom roku najmanje je osam dana.

Cjelokupni ispit mora završiti u 
najviše pet radnih dana, osim u 
posebno opravdanim slučajevima.

U svakom redovitom ispitnom 
roku (zimski, ljetni i jesenski) 
postoje za svaki predmet najma-
nje dva ispitna termina. 

Studentu koji redovito ispunjava 
svoje obveze može se omogućiti 
upis i više od 35 ECTS bodova s 
ciljem bržeg završavanja studija ili 
stjecanja šireg obrazovanja.

Upis predmeta može se poništiti 
samo tijekom prva dva tjedna 
nastave i to isključivo iz opravdanih 
razloga (npr. kolizija u satnici).
iznimno, nepoloženi izborni pred-
met upisan prethodne akademske 
godine student ima pravo poništiti 
i zamijeniti drugim izbornim u 
skladu s općim aktom sastavnice.

Sastavnica određuje uvjete za 
prijelaz, primjerice: broj stečenih 
ECTS bodova, prosjek ocjena 
položenih predmeta studija, 
poznavanje hrvatskog jezika, polo-
žene ispite iz određenih predmeta, 
ukupno vrijeme studiranja itd.. 

iznimno, može se odobriti prijelaz 
studentima koji ne zadovoljavanju 
opće uvjete ako je prijelaz potre-
ban zbog teže bolesti, preseljenja 
obitelji, obveze treninga vrhun-
skih sportaša ili nekog drugog 
opravdanog razloga.

mogu li polagati ispite za vrijeme 
mirovanja godine?

što se događa nakon pada na 
ispitu nakon 8.izlaska na ispit?

mogu li se prebaciti na 
neki drugi studij tijekom 
akademske godine?

koliko moraju biti udaljeni ispit-
ni termini tijekom ispitnog roka?

koji je dopušten vremenski 
razmak između pismenog i us-
menog dijela ispita?

koliko ispitnih termina 
tijekom rokova mora postojati 
za određeni kolegij?

mogu li upisati više od 30 ECTS-a 
po semestru?

imam li prvo tražiti poništenje 
upisa predmeta?

koji se uvjeti traže za prelazak 
na drugi studij?

sveučilište u zagrebu

što
ako?
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STUDENTSKI 
PRAVOBRANITELJ

kako postupati u slučaju 
kada  misliš da su ti povri-
jeđena studentska prava?

kako je ustrojeno students-
ko pravobraniteljstvo u re-
publici hrvatskoj, pa tako i na 
sveučilištu u zagrebu? 

Koordinator studentskih 
pravobranitelja na razini 

Hrvatskog studentskog zbora

Studentski 
pravobranitelj

Sveučilišta

Studentski 
pravobranitelj

sastavnice Sveučilišta

Prema Zakonu o studentskom 
zboru i drugim studentskim 
organizacijama svaka sastavnica 
ima studentskog pravobranitelja 
imenovanog od strane student-
skog zbora sastavnice. Studentski 
zbor Sveučilišta u Zagrebu ime-
nuje Studentskog pravobranitelja 
Sveučilišta u Zagrebu. Gore navedeni studentski pra-

vobranitelj sastavnice imenovan 
je na svakoj pojedinoj sastavnici. 
Najbolje bi bilo da se prvo obratiš 
njemu! Ako on ne može riješiti 
tvoj problem ili ako smatraš da 
trebaš savjet osobe koja se bavila 
sa više težih slučajeva onda se 
javi Studentskom pravobranitelju 
Sveučilišta u Zagrebu. Ako će i nje-
mu biti teško riješiti tvoj problem, 
tvoj problem će biti predstavljen 
na razini Hrvatskog studentskog 
zbora među svim sveučilišnim 
pravobraniteljima. 

čime se bavi?

— prima pojedinačne pritužbe 
studenata 
— savjetuje o načinu ostvarivanja 
prava
— može sudjelovati u stegovnom 
postupku protiv studenata

nije nadležan za:

— pitanja administrativno —— 
tehničke prirode
—  generičke pritužbe studenata 
( pitanje povećanja broja rokova, 
dekanskog roka,  poboljšanja 
općeg studentskog standarda, na-
bave knjižnog fonda, loše kvalitete 
ispitnog papira i sl.)
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sveučilište u zagrebu
sveučilište u zagrebu“Studentski 

pravobranitelj 
nije pravni 
zastupnik 

studenata!

Studentski 
pravobranitelj

Sveučilišta

Koordinator studentskih 
pravobranitelja na razini 

Hrvatskog studentskog zbora

Studentski 
pravobranitelj

sastavnice Sveučilišta
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Ured sveučilišnog studentskog 
pravobranitelja nalazi se na adresi: 
Savska cesta 25., Zagreb 
(dvorišna zgrada, međukat ispod 
Student servisa, prostorije Student-
skog zbora Sveučilišta u Zagrebu)

Također, uvijek mi se možeš 
obratiti na službeni mail: 
pravobranitelj.unizg@gmail.com 

gdje se nalazim?

Sve bitne informacije i aktual-
nosti vezane za studentski život 
također možeš pronaći na web 
stranicama Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu — rubrika 
Studentski pravobranitelj: 
https://www.szzg.unizg.hr/

Na Facebook stranici:
https://www.facebook.com/stud-
pravobraniteljzg/

Osim svega navedenog, postoji 
mogućnost i primanja studenata u 
Uredu studentskog pravobranitelja 
— u terminu po dogovoru. 
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