
Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja, članka 72., 99. 
110., 111. i 112. Statuta, članka 52. i 78. Pravilnika o studijima i studiranju, studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo i Prijedloga Stručnog vijeća Odjela za 
sestrinstvo, Senat na 11. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. održanoj 13. veljače 2018. 
godine donosi 
 

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU 
 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom se uređuje izrada završnog rada, prijava teme i mentora/sumentora,  
imenovanje Povjerenstva za ocjenu završnog rada,  izrada  završnog rada, ocjena i obrana  
završnog rada studenta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo kojeg izvodi 
Odjel za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilište).  
 

Članak 2. 
Student preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završava polaganjem svih ispita, 
izvršenjem svih nastavnih obveza utvrđenih studijskim programom, izvedbenim planom 
nastave, izradom i obranom završnog rada čime stječe akademski naziv sveučilišni 
prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (baccalaureus/baccalaurea med. techn.). 
 
IZRADA ZAVRŠNOG RADA 

Članak 3. 
Završni rad je samostalni rad kojim student dokazuje da je sposoban primjenjivati znanje i 
kompetencije stečene tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija, da raspolaže znanjem 
stručnog i znanstvenog područja studija, da poznaje temu koju obrađuje, da je dijelom 
osposobljen za istraživački rad, korištenje literature te primjenu stručne metodologije.  
 
Završni rad student izrađuje  pod nadzorom i uz pomoć mentora. Student je obvezan predati 
završni rad koji je rezultat vlastitog i samostalnog rada u skladu s Etičkim kodeksom 
Sveučilišta.  

Članak 4.   
Svaki student koji za svoj završni rad provodi istraživanje koje uključuje ljude i/ili životinje 
i/ili druge žive organizme kao sudionike, dužan je obratiti se mentoru, koji će ocijeniti je li  
potrebno zatražiti i ishoditi mišljenje Povjerenstva za rješavanje etičkih pitanja Odjela.  
 
Ukoliko mentor ocijeni da je potrebno zatražiti i ishoditi mišljenje Povjerenstva za rješavanje 
etičkih pitanja Odjela, student ispunjava i predaje zahtjev za odobrenje provedbe istraživanja 
na propisanom obrascu. U tom slučaju, student ne smije započeti niti provoditi istraživanje za 
potrebe izrade završnog rada, dok ne dobije mišljenje Povjerenstva za rješavanje etičkih pitanja 
odjela.  
 
Ukoliko mentor ocijeni da nije potrebno zatražiti i ishoditi mišljenje Povjerenstva za rješavanje 
etičkih pitanja Odjela, student dostavlja Povjerenstvu za rješavanje etičkih pitanja Odjela 
pisanu izjavu mentora o usklađenosti planiranog istraživanja s etičkim propisima, nakon čega 
student smije započeti provedbu istraživanja za potrebe izrade završnog rada.  
 

Članak 5. 
Uz sva studentska prava i obveze koje su propisane zakonima i aktima Sveučilišta studenti 
imaju pravo na kvalitetno mentorstvo. Budući da je završni rad samostalni rad, posebna se 



odgovornost u radu očekuje od studenata koji mora voditi brigu oko pohađanja konzultacija 
te se odazvati na iste. 
 
Mentor i sumentor pomažu studentu pri izradi završnog rada od odabira teme do obrane 
završnog rada, objašnjavajući mu pobliže zadatke, dajući savjete oko istraživanja, obrade 
izvora, izbora literature, pisanja rada i slično. Mentor i sumentor, od imenovanja do obrane 
završnog rada, obvezni su redovito pratiti rad studenta i savjetovati studenta u izradbi 
završnog rada. Student je dužan uvažiti prijedloge mentora i sumentora. 
 
PRIJAVA TEME I MENTORA/SUMENTORA   
 

Članak 6. 
Temu i naslov završnog rada student dogovara s mentorom.  
 
Mentor u izradi završnog rada može biti nastavnik ili vanjski suradnik Sveučilišta izabran u 
znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje ako ima magisterij znanosti ili doktorat.  
 
Student može, u dogovoru s mentorom, predložiti sumentora u izradi završnog rada. 
Sumentor može biti zaposlenik ili vanjski suradnik Sveučilišta izabran u znanstveno-nastavno, 
nastavno ili suradničko zvanje ako ima magisterij znanosti ili doktorat.  
 
Mentora i sumentora imenuje Stručno vijeće Odjela za sestrinstvo (dalje u tekstu: Stručno 
vijeće) na prijedlog studenta.  
 
Mentor predlaže Stručnom vijeću članove Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada 
(dalje u tekstu: Povjerenstvo).  

Članak 7. 
Student predlaže mentora i sumentora te naslov završnog rada na propisanom obrascu, 
potpisanom od strane studenta i predloženog mentora najkasnije do kraja 5. semestra tijekom 
svoje zadnje godine studiranja.  
 
Na istom obrascu, predloženi mentor predlaže članove Povjerenstva za ocjenu završnog rada.  
 
Student predaje obrazac Stručnom vijeću na odlučivanje putem Službe za studentska pitanja. 
 

Članak 8. 
Stručno vijeće donosi odluku o naslovu završnog rada te o izboru mentora/sumentora do 
kraja zimskog ispitnog roka.  
 
Ukoliko Stručno vijeće prihvati prijedlog teme, mentora/sumentora i članova Povjerenstva, 
odluku o prihvaćanju dostavlja studentu, mentoru/sumentoru i članovima Povjerenstva. 
 
Stručno vijeće može odbiti prijedlog naslova i mentora/sumentora. U slučaju odbijanja 
student i mentor/sumentor dobivaju obrazloženje i upute za daljnji postupak.  
 
POVJERENSTVO ZA OCJENU ZAVRŠNOG RADA 
 

Članak 9. 
Član Povjerenstva može biti nastavnik ili vanjski suradnik Sveučilišta izabran u znanstveno-
nastavno, nastavno ili suradničko zvanje ako ima magisterij znanosti ili doktorat.  
 



Povjerenstvo se sastoji od tri člana, od kojih je jedan predsjednik. Stručno vijeće može izabrati 
i četvrtog člana (zamjenski član). 
 
Mentor može biti član Povjerenstva, ali ne može biti i predsjednik. U radu Povjerenstva 
istodobno ne mogu sudjelovati mentor i sumentor. 
 

Članak 10. 
Nakon što je Stručno vijeće odobrilo naslov i mentora/sumentora, naslov završnog rada te 
ime i prezime mentora/sumentora upisuju se u sustav ISVU tijekom posljednjeg semestra 
posljednje akademske godine u kojoj student upisuje programske obveze iz tog semestra. 
 

Članak 11. 
Student može jedanput promijeniti mentora  i/ili temu završnog rada na način da Stručnom 
vijeću putem Službe za studentska pitanja podnese zamolbu za promjenu mentora i/ili teme 
završnog rada na propisanom obrascu najkasnije u roku od 30 dana od dana odluke Stručnog 
vijeća o odobrenju teme i mentora. 
 
Mentor/sumentor može odustati od mentorstva/sumentorstva uz obrazloženje.  
 
Stručno vijeće može odbiti zamolbu studenata i mentora/sumentora. Odluku  Stručno vijeće 
dostavlja studentu i mentoru uz obrazloženje.    
 
IZRADA ZAVRŠNOG RADA 

Članak 12. 
Završni rad treba sadržavati najmanje 15 kartica teksta ne računajući naslovnu stranu druge 
ili unutarnje naslovne stranice, sadržaj i priloge.  
 
Završni rad se brani i piše na hrvatskom standardnom jeziku i latiničnom pismu. 
 
Završni rad se izrađuje i oprema u skladu s propisanim tehničkim i grafičkim izgledom 
završnog rada sukladno Uputama završnog rada (font, grafička oprema, prva stranica, TDK, 
izjava o akademskoj čestitosti i sl.) te posebnim uputama o pisanju završnog rada koje donosi 
Stručno vijeće. 

Članak 13. 
Napisani završni rad student predaje mentoru u elektroničkom obliku. Mentor završni rad  
provjerava na plagijarizam prije nego što odobri postupak te ovisno o rezultatima, odobrava 
ili ne odobrava završni rad. Ako predani završni rad po mišljenju mentora ne zadovoljava 
svojom kvalitetom i opsegom, mentor će rad vratiti studentu na doradu. 
  
Mentor i sumentor potpisom odobravaju pokretanje postupka ocjene i obrane završnog rada. 
Nakon što je završni rad odobren od strane mentora, student pokreće postupak ocjene i obrane 
završnog rada predajom propisanog obrasca za pokretanje postupka ocjene završnog rada u 
Službi za studentska pitanja zajedno s odobrenjem mentora na propisanom obrascu. Uz 
obrazac predaje i odobreni završni rad u elektronskom obliku i izjavu o akademskoj čestitosti. 
Služba za studentska pitanja provjerava i potvrđuje da je student ispunio sve obveze 
predviđene studijskim programom kako bi mogao pokrenuti postupak za obranu završnog 
rada.  
 
Završni rad se dostavlja članovima Povjerenstva u elektroničkom obliku. Povjerenstvo je 
dužno u što kraćem roku, a najdulje 15 dana od primitka završnog rada pregledati dostavljeni 
završni rad i ocijeniti ga. Svaki član Povjerenstva daje ocjenu za pismenu obradu teme 



završnog rada. Konačna ocjena pismene obrade teme završnog rada je aritmetička sredina 
ocjena (zaokružena na najbliži cijeli broj) svih članova Povjerenstva.  
 
Student je dužan pokrenuti postupak za obranu završnog rada najranije početkom ljetnog 
ispitnog roka te najkasnije do 10. rujna ukoliko želi završiti studij do 30. rujna.  
 

Članak 14. 
Povjerenstvo može prihvatiti završni rad, prihvatiti završni rad uz sugestije i upute za 
ispravak i dopunu završnog rada u dogovoru s mentorom ili ne prihvatiti završni rad uz 
obrazloženje i daljnje upute. Svaki član Povjerenstva daje ocjenu za pismenu obradu teme 
završnog rada. Pismena ocjena završnog rada je aritmetička sredina ocjena (zaokružena na 
najbliži cijeli broj) pismene obrade teme ( 1, 2, 3, 4 ili 5).  
 
Student može pristupiti obrani završnog rada nakon pozitivne ocjene Povjerenstva za ocjenu 
i obranu završnog rada.  
 
OCJENA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA 
 

Članak 15. 
Student prijavljuje obranu na isti način kao i završni ispit iz predmeta. Ispitne termine utvrđuje 
Odjel.  
 
Obrana završnog rada je javna. Termin i mjesto se objavljuje na oglasnoj ploči uz 
obaviještavanje studenta i članova Povjerenstva.  
 
Obrana se odvija pred Povjerenstvom. Obrana se sastoji od usmenog izlaganja rezultata 
završnog rada od strane studenta u trajanju do 15 minuta nakon čega slijede pitanja članova 
Povjerenstva.  
 
Svaki član Povjerenstva daje ocjenu za obranu završnog rada. Ocjena obrane završnog rada je 
aritmetička sredina ocjena (zaokružena na najbliži cijeli broj) usmene obrane teme.  
 
Predsjednik Povjerenstva vodi zapisnik o obrani završnog rada. Zapisnik potpisuju svi članovi 
Povjerenstva. Predsjednik povjerenstva dostavlja zapisnik Službi za studentska pitanja.  

 
Članak 16. 

Ukoliko je student uspješno obranio završni rad (ocjenjen je pozitivno), Povjerenstvo utvrđuje 
ocjenu završnog rada te predsjednik Povjerenstva objavljuje odluku Povjerenstva i proglašava 
da je student stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva 
(baccalaureus/baccalaurea med. techn.). 
 
Konačna ocjena završnog rada je aritmetička sredina ocjena (zaokružena na najbliži cijeli broj) 
pismene razrade završnog rada i usmene obrane završnog rada. 
 
Konačna ocjena završnog rada predstavlja ocjenu iz predmeta Završni rad (5 ECTS) u 6. 
semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo mentor upisuje  u sustav ISVU te 
ulazi u ukupni prosjek ocjena ostvaren tijekom studija. Nakon uspješne obrane studentu se 
može na osobni zahtjev  izdati potvrda o završetku studija. 
 



Ako je Povjerenstvo negativno ocijenilo obranu završnog rada, dužno je pisanim putem 
obrazložiti svoju odluku. Student može ponovno pristupiti obrani završnog rada prema odluci 
Stručnog vijeća. U sustav ISVU se upisuje „nije zadovoljio“.  
Na odluke Povjerenstva ne može se uložiti prigovor. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
Pojmovi koji se u ovome Pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike 
obaju spolova. 

Članak 18. 
Obrasce donosi prorektor za nastavu na prijedlog Stručnog vijeća.  
 

Članak 19. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta. 
 
 
 
KLASA: 602-04/18-06/02 
URBROJ: 498-02-18-01 
 
Zagreb, 13. veljače 2018. godine 
 
 

 


