
 

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o 
studijima i studiranju, Pročišćeni tekst  Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta u Zagrebu obuhvaća Pravilnik o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-04/16-07/02, URBROJ: 498-05-16-02 od 9. ožujka 2016. 
godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-04/16-07/02, URBROJ: 498-05-16-12 od 13. 
rujna 2016. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nastavnim bazama 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-04/17-07/02, URBROJ: 498-05-17-01 
od 17. siječnja 2017. godine  
 
 
 

PRAVILNIK  
O NASTAVNIM BAZAMA 

HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
PROČIŠĆENI TEKST 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1.  
Ovim Pravilnikom o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: 
Pravilnik) uređuje se pravni okvir djelovanja i ustroja nastavnih baza Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta (dalje u tekstu Sveučilište).   
 

Članak 2.  
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu, neutralni su i obuhvaćaju na jednak način muški i 
ženski rod.  
 
 
II. NASTAVNA BAZA  

Članak 3. 
Nastavna baza Sveučilišta  je svaka organizacija (bolnica, dom zdravlja, institut,  i druga 
zdravstvena ustanova, specijalizirana ustanova, znanstvena ustanova, visokoškolska i školska 
ustanova, državno tijelo, tvrtka  i sl.) s kojom je Sveučilište sklopilo Sporazum odnosno 
Ugovor o suradnji na temelju kojeg se izvođenje dijela nastave (nastavna odnosno stručna 
praksa) može organizirati u organizaciji ili ustanovi pod nadzorom nastavnika Sveučilišta, a 
uz primjereno sudjelovanje stručnih osoba – mentora zaposlenika ustanove ili organizacije, 
sukladno studijskom programu i izvedbenom planu nastave određenog studija ili drugom 
programu koji se temelji na načelima cjeloživotnog učenja, te uz provođenje standardnih 
postupaka osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete, a sve u svrhu povezivanja prakse, nastave, 
istraživanja odnosno znanosti i visokog obrazovanja.  
 
Potpisanim Sporazumom odnosno Ugovorom iz stavka 1. ovog članka Sveučilište i Nastavna 
baza uređuju sva pitanja vezana uz način izvođenja nastave, istraživanja i ostale oblike 
suradnje (mjesto izvođenja, oznaka mjesta izvođenja, vrijeme, način, uvjeti, troškovi, 
evidencije i ostala važna pitanja sporazumnih odnosno ugovornih strana).  
 
 
 



 

III. SVRHA SURADNJE SVEUČILIŠTA I NASTAVNIH BAZA  
 

Članak 4.  
Svrha suradnje Sveučilištu i nastavnih baza je:  

1. Povezivati Sveučilišta s organizacijama iz različitih područja djelatnosti i uspostaviti 
suradnju koja će omogućiti povezivanje nastavne, znanstvene(istraživačke) 
djelatnosti i praktičnog rada,   

2. Omogućiti nastavnicima, istraživačima, studentima i ostalom osoblju Sveučilišta 
obavljanje nastavnog, istraživačkog rada, vježbi i kvalitetnu stručnu praksu,  

3. Omogućiti povezivanje nastavnog, znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada s 
gospodarskim i drugim subjektima, te uvođenje novih tehnologija radi unaprjeđenja 
i transfera znanja, povećanja kapaciteta i mogućnosti, te ubrzanja razvoja,  

4. Omogućiti komercijalizaciju rezultata istraživanja i osnivanje tvrtki temeljenih na 
rezultatima zajedničkih istraživanja, 

5. Omogućiti zajednički pristup EU fondovima kao i drugim oblicima financiranja na 
lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, 

6. Omogućiti praćenje studenata i zapošljavanje studenata. 
 
Sveučilište i Nastavna baza uspostavljaju suradnju u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti  na 
način da Nastavna baza za studente sveučilišnih studija, te polaznike programa koji se temelje 
na načelima cjeloživotnog učenja, organizira izvođenje dijela nastave na osnovu izvedbenih 
planova nastave i studijskih programa koje je donio Senat i koji su dobili  Dopusnicu za 
izvođenje nadležnog ministarstva, a sve u cilju stjecanja kompetencija/znanja i vještina ili 
drugom programu koji se donio Senat a temelji se na načelima cjeloživotnog učenja.  
 

Članak 5.  

Sveučilište i Nastavna baza sudjeluju u poslovnoj suradnji svojim nastavnicima, istraživačima 
i ostalim zaposlenima, prostornim, tehničkim i drugim potencijalima, relevantnim za područje 
suradnje, na način koji neće ometati funkcioniranje njihovih redovitih aktivnosti.  
 

Članak 6.  
Izvođenje dijela nastave, vježbi i drugih oblika nastave (stručne prakse) kao temeljne 
odrednice uspostavljene poslovne suradnje Sveučilišta i Nastavne baze, odvijat će se pod 
vodstvom i nadzorom nastavnika Sveučilišta a uz sudjelovanje stručnih osoba mentora 
zaposlenih na Nastavnoj bazi, sukladno studijskim programom i izvedbenim planom nastave 
određenog studija ili drugom programu koji se temelji na načelima cjeloživotnog učenja.  
 
Sveučilište i Nastavna baza putem svojih predstavnika koordinirati će uspostavljenu poslovnu 
suradnju.  
 
Stručne osobe - mentori, kao zaposlenici Nastavne baze educirat će studente za praktičan 
rad/praksu, pratiti njihovo napredovanje te predlagati ocjenu uspješnosti obavljene stručne 
prakse i osposobljenosti za samostalan rad. 
 
 
IV. OSTVARIVANJE SURADNJE SVEUČILIŠTA I NASTAVNE BAZE   
 

Članak 7.  
Obavljanje oblika nastave (stručna praksa) evidentirati će se Knjižicom praktične nastave za 
studente studija Sestrinstvo, Dnevnikom stručne prakse za studente  studija psihologije i 
Izvješćem o realizaciji dijela nastave iz predmeta Metodičke vježbe u vježbaonici za studente 



 

koji su upisali Program za stjecanje kompetencija nastavnika, a organizirati će se u skladu sa 
studijskim programom i izvedbenim planom nastave određenog studija i Programom za 
stjecanje kompetencija nastavnika. 
  
Knjižica praktične nastave sadrži sliku i osobne podatke o studentu, a ovjerava je Studentska 
služba Sveučilišta. U knjižicu praktične nastave, unose se podaci o  vremenu i mjestu boravka 
studenata tijekom obavljanja stručne prakse kao i podatci o opisnoj ocjeni (uspjehu i zalaganju 
odnosno provjeri vještina i praktičnih znanja usvojenih tijekom nastave) koju svojim potpisom 
i pečatom ustanove u kojoj se stručna praksa kao  dio nastave izvodi,  ovjerava mentor. 
 
Dnevnik stručne prakse sadrži osobne podatke o studentu a ovjerava ga Studentska služba 
Sveučilišta. U Dnevnik stručne prakse unose se podaci o organizaciji u kojoj je provedena 
stručna praksa, vremenu  trajanja stručne prakse, podatci o  mentoru organizacije u kojoj je 
provedena stručna praksa te kratki opis svakog radnog dana provedenog na stručnoj praksi, 
a svojim potpisom ga ovjeravaju student, mentor u organizaciji u kojoj je provedena stručna 
praksa, te ovlašteni predstavnik Sveučilišta. 
 
Izvješće  o realizaciji dijela nastave iz predmeta Metodičke vježbe  u vježbaonici, za studente 
koji su upisali Program za stjecanje kompetencija nastavnika,  sadrži osobne podatke o 
studentu. mentoru, vježbaonici (školi) pregled broja odslušanih i izvedenim satima studenta  
s osvrtom mentora na ispitno predavanje. Izvješće potpisuje mentor i nastavnik iz predmeta 
Metodičke vježbe.      
 
Knjižica praktične nastave, Dnevnik stručne prakse i Izvješće o realizaciji dijela nastave iz 
predmeta Metodičke vježbe u vježbaonici sastavni su dio ovog Pravilnika. 
 

Članak 8. 
Na temelju utvrđenog u članku 4. ovog Pravilnika, Sveučilište i Nastavna baza ostvaruju 
suradnju i ciljeve utvrđene Sporazumom odnosno Ugovorom.  
 

Članak 9. 
Sveučilište će suradnjom s Nastavnom bazom:  

1. Osigurati najbolji stručni rad i stručnu praksu studentima kako bi povezivanjem 
prakse, nastavnog, istraživačkog i stručnog rada postigli najbolje rezultate u učenju i 
razvili najbolje kompetencije/znanja i vještine, 

2. Mrežom Nastavnih baza omogućiti implementiranje Sveučilišta u sve područja  života 
i rada te društva u cjelini, te uključivanje u rješavanje stručnih i tehnoloških problema 
koji će pridonositi razvoju nastavnih, istraživačkih i stručnih potencijala  Sveučilišta, 

3. Osigurati dovoljan broj kvalitetnih Nastavnih baza za provođenje stručne prakse 
studenata, 

4. Osigurati dodatne potrebne kapacitete za znanstveno-istraživački i stručni rad svojih 
nastavnika i istraživača, 

5. Omogućiti zajedničko apliciranje na EU i druge projekte, 
6. Stvarati mreže visokostručnih mentora i potencijalnih nastavnika u sustavu znanosti i 

visokom obrazovanju.  
 

Članak 10.  
Nastavna baza će suradnjom sa Sveučilištem:  

1. Osigurati nastavni istraživački i stručni pristup u određenoj djelatnosti,  
2. Omogućiti napredovanja zaposlenika Nastavne baze sudjelovanjem u sveučilišnoj 

nastavnoj stručnoj nastavi i istraživačkom i stručnom  radu na Sveučilištu, 



 

3. Omogućiti zajedničko apliciranja na EU i druge  projekte, 
4. Nastavno, istraživačko i stručno unaprijediti svoju djelatnost,  
5. Organizirati  zajednička istupanja, nove organiziranja i sl. utemeljena na znanju,  
6. Omogućiti mentorima zaposlenicima Nastavne baze aktivno uključivanje u nastavni 

proces na Sveučilištu izvođenjem nastavne i stručne prakse u Nastavnoj bazi te 
prenošenje kompetencija/znanja i vještina na nove generacije studenata, 

      7.  Omogućiti osobni razvoj nastavnika i istraživača napredovanjem kroz nastavni, 
istraživački i stručni rad na projektima i zajedničkom organiziranom suradnjom sa 
Sveučilištem.     
 
 
V. PRAVA I OBVEZE SVEUČILIŠTA I NASTAVNE BAZE 
 

Članak 11.  
Na osnovu potpisanih Sporazuma o suradnji i odredbi utvrđenih ovim Pravilnikom, 
Sveučilište i Nastavna baza preuzimaju međusobna prava i obveze koje ukoliko je potrebno 
utvrđuju i Ugovorom. 
 

Članak 12.  
Prava i obveze Sveučilišta  su:  

1. pripremiti studenta i polaznika  prije upućivanja na  praktični dio izvođenja nastave; 
2. pripremiti i ovjeriti Knjižicu praktične nastave, odnosno Dnevnik stručne prakse;  
3. omogućiti stručnim osobama-mentorima ulazni tečaj edukacije edukatora radi 

uključivanja u nastavni proces, te izraditi program praktične nastave s popisom i 
opisom znanja i vještina i pripremiti knjižicu praktične nastave, odnosno Dnevnik 
stručne prakse;  

4. utvrditi  način provjere stečenoga praktičnog znanja studenata i polaznika;  
5. brinuti se o sigurnosti studenata tijekom izvođenja stručne prakse. 
6. brinuti se o poštivanju katoličkog identiteta i Etičkog kodeksa Sveučilišta.   

 
Članak 13.  

Prava i obveze Sveučilišta  su:  
1. pripremiti studenta i polaznika  prije upućivanja na  praktični dio izvođenja nastave; 
2. pripremiti i ovjeriti Knjižicu praktične nastave, odnosno Dnevnik stručne prakse;  
3. omogućiti stručnim osobama-mentorima ulazni tečaj edukacije edukatora radi 

uključivanja u nastavni proces, te izraditi program praktične nastave s popisom i 
opisom znanja i vještina i pripremiti Knjižicu praktične nastave, Dnevnik stručne 
prakse i Izvješće o realizaciji djela nastave iz predmeta Metodičke vježbe u vježbaonici;  

4. utvrditi  način provjere stečenoga praktičnog znanja studenata i polaznika;  
5. brinuti se o sigurnosti studenata tijekom izvođenja stručne prakse; 
6. brinuti se o poštivanju katoličkog identiteta i Etičkog kodeksa Sveučilišta.   

 
 
VI. FINANCIRANJE   
 

Članak 14.  
Plaćanje naknade rada stručnih osoba - mentora obavlja se sukladno njihovim zvanjima, a 
prema normativnim aktima i odlukama koji se odgovarajuće primjenjuju za zaposlenike 
Sveučilišta. 
 
Financiranje izvođenja stručne prakse i stručnog rada studenata i polaznika u Nastavnoj bazi 



 

može se provoditi i kroz projekte suradnje kojima se potiče razvoj novih tehnologija, razvoj 
karijera stručnih osoba - mentora, te korištenjem sredstava iz fondova EU-a,  Republike 
Hrvatske i drugih međunarodnih fondova.  
 

U svrhu omogućavanja nastavnog, istraživačkog i stručnog napredovanja svake pojedine 
stručne osobe - mentora kao zaposlenika Nastavne baze,  Sveučilište, a nakon pozitivne ocjene 
njihova rada, može  omogućiti zaposlenicima Nastavne baze osobno, nastavno, istraživačko i 
stručno napredovanje uključivanjem u zajedničke projekte, studije ili programe koje izvodi 
Sveučilište uz povoljnije plaćanje školarine, a način sudjelovanja ili uključivanja uređuje se i 
posebnim aktom ili odlukom. 
 
 
VII. KORIŠTENJE NAZIVA I OZNAKA  
 

Članak 15.  
Sveučilište na svom memorandumu, mrežnim stranicama i prostoru može koristiti 
naziv/oznaku Nastavne baze na osnovu ovog Pravilnika i potpisanog Ugovora.  
 
Nastavna baza  na svom memorandumu i prostoru može koristiti naziv/oznaku Sveučilišta, 
na osnovu ovog Pravilnika i potpisanog Ugovora.  
 
Nastavna baza na svom prostoru može istaknuti ploču veličine 600x300mm koja sadrži: 
znak Sveučilišta (logo) 
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  
UNIVESITAS STUDIORUM CATHOLICA CROATICA ZAGABRIA  
NASTAVNA BAZA  
 
 
VIII. NASTAVNA BAZA KAO ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI  
 

Članak 16.  
Nastavna baza, ustrojbeni dio Nastavne baze ili pojedina skupina, može postati dio 
znanstvenog centra izvrsnosti ukoliko ispuni uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju.  

 
 
IX. PRESTANAK DJELOVANJA NASTAVNE BAZE SVEUČILIŠTA 
 

Članak 17.  
Nastavna baza uspostavljena na temelju odredbi ovog Pravilnika, Sporazuma i Ugovora o 
suradnji između Sveučilišta i određene visokoškolske, znanstvene, školske, druge ustanove 
ili organizacije prestaje s djelovanjem otkazivanjem  ili prestankom suradnje.  
 
Način otkazivanja ili prestanak suradnje utvrđuje se odredbama Sporazuma o suradnji 
odnosno Ugovora.  

 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 18.  
Svi Sporazumi ili  Ugovori o  suradnji koji su zaključeni s Nastavnim bazama prije stupanja 



 

na snagu ovog Pravilnika ostaju na snazi uz obvezu potpisnica da ih usklade s odredbama 
ovog Pravilnika najkasnije u  roku od 12 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.  

 
Članak 19.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.  
 
 
 
KLASA: 602-04/17-07/02 
URBROJ: 498-05-17-02 
 
Zagreb, 9. veljače 2017. godine 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 


