
STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ NA HRVATSKOM KATOLIČKOM 

SVEUČILIŠTU 

IZBOR STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA 

 Studentski pravobranitelj je student Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

kojeg imenuje Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

 Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani redoviti studenti Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, neovisno o godini studija, prosjeku ili životnoj dobi. 

 Kandidati za Studentskog pravobranitelja moraju dostaviti kratki program 

rada, životopis i potvrdu o studiranju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. 

U programu rada kandidati trebaju naznačiti temeljne smjernice svoje 

kandidature. 

 Studentski pravobranitelj se bira tajnim glasovanjem. 

  Izbor se odvija na sljedeći način: 

- Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja većinom glasova 

prisutnih članova Studentskog zbora između prijavljenih kandidata koji 

nisu članovi Studentskog zbora, a koji ispunjavaju uvjete za člana 

Studentskog zbora.  

- Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana i može se jednom 

ponoviti 

 

 Imenovanje se vrši na temelju pristiglih prijava na objavljeni javni poziv 

studentima Sveučilišta koji traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Sveučilišta i mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

(www.unicath.hr) pod rubrikom Studentski zbor. 

 

 

 

 

http://www.unicath.hr/


ŠTO RADI STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ NA HRVATSKOM 

KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU? 

 

 prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima 

s nadležnim tijelima Sveučilišta 

 savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava 

 može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite 

njihovih prava 

 sudjeluje na sjednicama Studentskog zbora bez prava glasa 

 obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta 

NAČELA RADA UREDA STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA NA 

HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU 

 

Temeljna načela rada Studentskog pravobranitelja: 

 

NEZAVISNOST                                

Ured studentskog pravobranitelja je po svojoj strukturi, funkciji i djelovanju u 

potpunosti neovisan.  Iako funkcija studentskog pravobranitelja izvire iz 

Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u svojem radu pravobranitelj je 

samostalan i nezavisan te Studentskom zboru redovito podnosi izvještaj o radu. 

  

NEPRISTRANOST I OBJEKTIVNOST 

Ured studentskog pravobranitelja u svojem radu ostaje neutralan i objektivan te ne 

sudjeluje u postupanju koje bi moglo dovesti do sukoba interesa. 

 

POVJERLJIVOST                 

Ured studentskog pravobranitelja drži svu komunikaciju sa studentima koji traže 

pomoć ili savjet u najstrožem povjerenju i ne otkriva povjerljivu komunikaciju 

ukoliko za to nema izričitu dozvolu. Pristup povjerljivoj komunikaciji je ograničen 

samo na studentskog pravobranitelja. Načelo povjerljivosti predstavlja osnovu 

uspješnog rada pravobranitelja u odnosu prema studentima. 



 

TRANSPARENTNOST          

Rad studentskog pravobranitelja u potpunosti je transparentan. Studentski 

pravobranitelj podnosi kvartalne izvještaje  Studentskom zboru kako bi se osigurao 

nadzor nad kvalitetom rada pravobranitelja. Pravobranitelj podnosi i godišnji 

detaljni izvještaj o radu Ureda studentskog pravobranitelja i stanju studentskih prava 

na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.  

 


