
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonu o osiguranju 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta, izvođenje studijskog programa i članka 72. i 123. 
Statuta, Senat Hrvatskog katoličkog sveučilištu na 20. sjednici donosi 
 
 

Pravilnik  
o  

predlaganju i vrjednovanje studijskih programa 
 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1.  
Ovim Pravilnikom se uređuje postupak predlaganja novog studijskog programa, izmjene i 
dopune studijskog programa koji se izvodi, te periodično unutarnje vrjednovanje studijskog 
programa. 
 
                                                                         Članak 2. 
Predlagatelji studijskog programa na osnovu Strategije razvoja Sveučilišta, mogu biti 
sveučilišni odjel, povezani sveučilišni odjeli koji već izvode nastavu iz akreditiranog 
studijskog programa, te rektor Sveučilišta. 
 
                                                                          
II. Predlaganje novog studijskog programa 
 

Članak 3. 
Prijedlog novog studijskog programa predlagatelj podnosi Odboru za studije. 
 
Odbor za studije utvrđuje usklađenost studijskog programa s važećim propisima, aktima i 
Strategiji Sveučilišta.  
 
Odbor za studije predloženi studijski program može odbiti, vratiti predlagatelju na doradu ili 
ga dostaviti Senatu na prihvaćanje u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja prijedloga. 
 

Članak 4. 
Studijski program za kojeg Odbor za studije utvrdi da je u skladu s važećim propisima, aktima 
i Strategiji Sveučilišta, Odbor upućuje Senatu na prihvaćanje te na postupak inicijalne 
akreditacije studijskog programa najmanje godinu dana prije očekivanog odobrenja studijskog 
programa. 
 

Članak 5. 
Sukladno zakonskim propisima i uputama, prijedlog elaborata mora sadržavati:   
1. Uvod 

- Osnovne podatke o Sveučilištu, predlagatelju i sudionicima u izradi prijedloga, 
2. Institucijske pretpostavke, 

- Podatke o Strategiji, standardima i propisima koji osiguravaju provjeru ishoda učenja 
u okviru studijskih program koji se već izvode, sudjelovanju predstavnika tržišta rada, 
sudjelovanju studenata u postupcima osiguranja kvalitete, standardi i propisi zaštite 
studentskih prava, obavještavanju studenata  rješavanju  žalbi i prigovora,  

3. Općenito o studijskom programu,  



- Naziv studija, nositelja studija, tip studija (sveučilišni), razina studija (preddiplomski, 
diplomski  sveučilišni, poslijediplomski specijalistički ili poslijediplomski sveučilišni), 
znanstveno područje, znanstveno polje, znanstvena grana, uvjeti upisa, trajanje studija 
u semestrima, ukupan broj ECTS bodova, akademski naziv koji se stječe završetkom 
studija,  ispravu o ranije akreditiranom studijskom programu (diplomski sveučilišni 
studij, isprava o akreditiranom studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog 
studija iz istog znanstvenog područja), usklađenost studijskog programa sa 
Strategijom, navođenje kompetencija koje student stječe završetkom predloženog 
studija te poslovi za koje je osposobljen, mobilnost studenata, povezanost studija s 
potrebama lokalne zajednice razvoj međunarodne suradnje, usporedivost  
sveučilišnog studija s inozemnim akreditiranim programom. Analiza zapošljivosti 
studenata  nakon završetka studijskog programa. 

4. Opis programa, 

- Popis obveznih i izbornih predmeta broj sati aktivne nastave i broj ECTS bodova.  

- Opći podaci o predmetu (naziv, nositelj, status, semestar, broj ECTS bodova, broj sati 
P+S+V, opis predmeta, okvirni sadržaj predmeta, ciljevi predmeta, očekivani ishodi 
učenja za predmet, uvjeti za upis predmeta, popis literature, način polaganja ispita, 
vrste izvođenja nastave, ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenta tijekom nastave, 
način praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i 
kompetencija), 

- Struktura studija (ritam studiranja, uvjeti upisa studenata u sljedeći semestar), 

- Popis predmeta koje student može izabrati iz drugih studijskih programa i popis 
predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku, 

- Način završetka studija i uvjeti po kojima student koji je prekinuo studij može nastaviti 
studij, 

5. Uvjete izvođenja studija 

- Mjesta izvođenja studijskog programa, 

- Dokaz o prostoru i opremi, 

- Prostornom kapacitetu za izvođenje nastave, 

- Podatke o nastavnicima i suradnicima koji će sudjelovati u izvođenju nastave, 

- Podatke o troškovima studija i načinu osiguranja potrebnih novčanih sredstava. 
 
 
III. Izmjene i dopune studijskog programa koji se izvodi  
 

Članak 6. 
 

Predlagatelji izmjena i dopuna studijskih programa su sveučilišni odjeli Sveučilišta. 
 

Članak 7. 
Izmjene i dopune studijskih programa, sukladno zakonskim propisima i uputama, zbog 
poboljšanja izvođenja nastave, osuvremenjivanja nastave i praćenja razvoja znanstveno-
nastavne djelatnosti, odnosno promjene studijskih programa koje bitno ne narušavaju sadržaj, 
broj ECTS bodova, kompetencije i radne kvalifikacije iz studijskog programa ne ulaze u 20% 
izmjena i dopuna i to: 

1. osuvremenjivanje literature, 
2. usklađivanje sadržaja sa suvremenim spoznajama, 
3. promjena naziva predmeta radi jezičnog ili stručnog usklađenja ukoliko se ne 

mijenja sadržaj predmeta, 
4. promjena semestra u kojem se predmet izvodi, 



5. promjena nositelja predmeta, 
6. preraspodjela ECTS bodova unutar ukupnog broja ECTS bodova u predmetu, 
7. preraspodjela broja nastavnih sati za različite oblike nastave unutar broja sati 

predviđenih za predmet, 
8. promjene načina vrjednovanja postignuća ishoda učenja, 
9. uvođenje e-učenja na predmet kojim se zamjenjuje najviše 20% izravne nastave, 
10. razdvajanje jednog dvosemestralnog u dva jednosemestralna predmeta, 
11. spajanje dva jednosemestralna u jedan dvosemestralni predmet, 
12. poboljšanje zapisa ishoda učenja pojedinih predmeta i ishoda učenja na razini 

programa bez bitnih izmjena u njihovom značenju, 
13. izvođenje predmeta na stranom jeziku za studije koji su akreditirani na hrvatskom 

jeziku. 
 

Izmjene i dopune studijskog programa iz stava 1. ovog članka od točke 1. do 9. donosi Senat 
na prijedlog sveučilišnog odjela, a od točke 10. do 13. donosi Senat na prijedlog Odbora za 
studije. 

Članak 8. 
Predlagatelj izmjena i dopuna studijskih programa je obvezan Odboru za studije dostaviti 
sljedeće podatke:   

- o odobrenom studijskom programu (naziv i šifra studijskog programa, ukupni broj 
ECTS bodova odobrenog studijskog programa, ukupni broj (obveznih i izbornih) 
predmeta odobrenog studijskog programa, ukupni broj ECTS bodova odobrenog 
studijskog programa, koji se odnosi na obvezne predmete), 

- o popisu predmeta kojima je promijenjen naziv ili sadržaj iskazano u ECTS bodovima, 

- o popisu obveznih predmeta kojima je promijenjen broj ECTS bodova, 

- izjavu pročelnika odjela na osnovu odluke stručnog vijeća odjela da predloženim 
promjenama neće doći do promjene u kompetencijama i utvrđenim radnim 
kvalifikacijama, 

- obrazloženje predloženih izmjena i dopuna. 
 

Članak 9. 
Predlagatelj podnosi prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa najkasnije do 31. ožujka 
tekuće akademske godine.  
 
Odbor za studije je dužan prihvaćene izmjene i dopune studijskog programa dostaviti Senatu 
najkasnije do 30. travnja na odlučivanje. 
  

Članak 10. 
Odbor za studije, predložene izmjene i dopune studijskog programa može vratiti 
predlagatelju na doradu ili ih dostaviti Senatu na odlučivanje. 
 

Članak 11. 
Izmjene i dopune studijskih programa iskazane u količini manjoj od 20% ECTS bodova, 
Sveučilište je dužno unijeti u sustav MOZVAG radi evidencije.  
 

Članak 12. 
Izmjene i dopune studijskih programa Sveučilište je dužno sukladno Zaključku Nacionalnog 
vijeća za visoko obrazovanje, uputiti na vrjednovanje nadležnom ministarstvu, odnosno 
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u slučajevima: 

- promjena naziva studija ili naziva više od 20% (predmeta), 



- promjena više od 20% sadržaja u više od 20% (predmeta), 

- promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama, 

- promjene odnosa omjera ECTS bodova između obveznih i izbornih predmeta. 
 
 
IV. Periodično unutarnje vrjednovanje studijskog programa 
 

Članak 13. 
Postupak periodičnog unutarnjeg vrjednovanja studijskog programa pokreće Senat na 
prijedlog Odbora za kvalitetu. 
 
Postupak periodičnog unutarnjeg vrjednovanja studijskog programa dio je sustava za 
osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja na Sveučilištu. 

 
 
V. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 14. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Odluke o načinu 
izmjena i dopuna studijskih programa od 19. travnja 2013. godine. 
 

Članak 15. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik. 
 

Članak 16. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta. 

 
 
 

 
 
 

                                                                          


