Klasa: 602-04/15-05/01
Urbroj: 498-05-15-66

Model participacije studenata u troškovima studiranja na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu

U želji da se Hrvatsko katoličko sveučilište što više modernizira i da se razina kvalitete
studiranja poveća, uveden je novi model participacije studenata u troškovima studiranja od
druge godine studija. Uvođenjem toga modela željelo se uključiti studente u proces još
odgovornijeg i predanijeg studiranja, prije svega prepoznajući i podupirući izvrsnost.
Studenti će prema tome modelu sudjelovati u troškovima studiranja sukladno uspjehu na
studiju. Izvrsni studenti neće morati plaćati participaciju u troškovima studiranja, a najbolji
među izvrsnima bit će nagrađeni. Studenti sa slabijim uspjehom na studiju plaćat će više,
odnosno participirat će u troškovima studiranja ovisno o uspjehu na studiju.
Želimo da studentice i studenti koji završe studij i dobiju diplomu Hrvatskog katoličkog
sveučilišta, a s diplomom znanja i umijeća, usvoje i vrijednosti koje se promoviraju na
našem Sveučilištu, a to su, uz poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe kao temeljne
vrijednosti i odgovornost prema zajednici.
Participacija u troškovima studiranja ima dvostruki smisao: odgojni i ekonomski, ali više
odgojni, nego ekonomski. Naime, puni trošak studiranja na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu iznosi 44.294,00 kn po studentu na godinu. Od toga iznosa studenti snose dio
troškova i to:
-

četvero najboljih oslobođeno je plaćanja participacije;

-

za studentice i studente koji izvršavaju svoje studentske obveze i redovito upisuju
narednu godinu studija participacija iznosi od 500,00 kn do maksimalno 3.000,00 kn
godišnje, ovisno o težinskom prosjeku ocjena;

-

za studentice i studente koji ne uspiju upisati narednu godinu studija participacija
iznosi od 4.100,00 kn pa do 9.000,00 kn, ovisno o stečenim ECTS bodovima;

-

maksimalna participacija za studentice i studente povijesti, sociologije i komunikologije
iznosi 9.000,00 kn, a za studentice i studente psihologije 14.000,00 kn. Ta se

participacija računa za kvotu od pet studenata koji su stekli osnovne uvjete za upis
ali su na rang-listi ispod četrdesetog mjesta (tablica u prilogu).
Odlukom Senata Sveučilišta utvrđeno je da troškovi studiranja ne smiju biti zapreka
studiranja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, također su razrađeni kriteriji koji štite
ranjive skupine studenata te za njih participaciju u troškovima studiranja preuzima
Sveučilište. Ti su kriteriji u skladu sa socijalnim kriterijima koji se primjenjuju i na javnim
sveučilištima u Republici Hrvatskoj, a dodatno su senzibilizirani za pojedine ranjive
skupine studenata.

Hrvatsko katoličko sveučilište otvoreno je i za onu kategoriju studenata koji u svojem
srednjoškolskom obrazovanju nisu postigli najbolje rezultate. Svakako, i oni trebaju ispuniti
sve uvjete za upis na Sveučilište, ali ukoliko se ne nalaze na rang-listi unutar kvote od
četrdeset studenata, Sveučilište u okviru kapaciteta i mogućnosti može upisati još petero
studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju, neovisno o utvrđenoj rang-listi od
četrdeset studenata. Ti pristupnici mogu upisati preddiplomski sveučilišni studij ukoliko
su voljni i u mogućnosti platiti punu participaciju školarine tijekom cijelog preddiplomskog
sveučilišnog studija, kako je gore navedeno. Na taj način njihov slabiji rad tijekom srednje
škole nije apsolutno diskvalificirajući s obzirom na mogućnost studiranja, ali je ujedno pod
snažnim, moralnim i materijalnim poticajem ozbiljnijeg rada na sveučilišnom studiju koji
će voditi usvajanju znanja, umijeća i vrijednosti koje promovira Hrvatsko katoličko
sveučilište.
Modelom participacije studenata u troškovima studiranja promoviraju se tri bitne
vrijednosti koje želimo naglasiti:
1) Izvrsnost. Najbolji se studenti otkrivaju i nagrađuju. Pokazuje se da je dobro biti
dobar student, da se to prepoznaje i vrednuje.
2) Socijalna osjetljivost. Neimaština, materijalna oskudica i druga teška pogođenost,
pripadnost nekoj od ranjivih skupina u društvu i sl. neće biti prepreka za studiranje
na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
3) Odgovornost. Studenti se potiču da odgovorno izvršavaju svoje studentske zadatke
i da budu odgovorni prema široj društvenoj zajednici, počevši od obitelji.

Našim studentima također želimo skrenuti pozornost da njihovo školovanje nije besplatno,
već različiti sudionici u društvu za školovanje studenata izdvajaju značajna financijska
sredstava. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u snošenju troškova studiranja sudjeluju
Republika Hrvatska i većim dijelom Crkva. Željeli bismo da naši studenti toga budu svjesni
i da dijelom i sami sudjeluju, makar i simbolično, u trošku svoga sveučilišnog obrazovanja,
što će, vjerujemo, dovesti do njihove veće predanosti studiranju, usvajanju znanja, umijeća
i vrijednosti koje Hrvatsko katoličko sveučilište promovira u svojim sveučilišnim
programima, ali i u svojoj misiji.

U Zagrebu 15. svibnja 2015. godine
Prorektor za organizaciju i poslovanje

prof. dr. sc. Gordan Črpić

