SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
UNIVERSITAS STUDIORUM RAGUSINA

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU U
DUBROVNIKU

Dubrovnik, 2017.

Na temelju članka 59. stavka 2. točke 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH, 46/07., 45/09., 63/11.,
94/13., 139/13. 101/14. - Odluka UsRH), članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta
u Dubrovniku na 139. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017., donio je
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU
Članak 1.
(1) U Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku (od: 29.9.2011., 18.9.2012.,
18.6.2013., 23.12.2013., 27.3.2014. i 26.2.2015.) u članku 68. stavak 2. briše se.
----------------(2) Iznimno od prethodnoga stavka i uz prethodno odobrenje studentske referade, studentu se može omogućiti
prijava ispita ovjerenom prijavnicom.

Članak 2.
(1) U članku 78. stavku 2. riječi „ Prijavnice održanih ispita „ brišu se.
(2) Stavak 3 mijenja se i glasi:
„(3) Ako postoji nepodudarnost ocjene koja je unesena u indeks i ocjene koja je unesena u ispitnu listu
vjerodostojna je ona ocjena koja je unesena u ispitnu listu.“
----------------(2) Prijavnice održanih ispita i ispunjene ispitne liste nastavnik je dužan predati studentskoj referadi Sveučilišta u
roku od pet radnih dana od dana održanog ispita.
(3) U slučaju nepodudarnosti ocjene unesene u indeks i prijavnicu vjerodostojna je ocjena unesena u prijavnicu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
(1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski spol.
Članak 4.
(1) Dosadašnje prijavnice održanih ispita u papirnatom obliku s ispunjenim ispitnim listama nastavnici su
dužni predati studentskim referadama, odnosno u tajništvo sveučilišnog odjela, radi arhiviranja, u roku
od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

2

Članak 5.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Rektor
prof. dr. sc. Nikša Burum

Službena zabilješka:
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u
Dubrovniku objavljen je na mrežnim stranicama Sveučilišta
____________ 2017.
Glavni tajnik Sveučilišta
Dalibor Ivušić, dipl. iur.
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