
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o priznavanju 
inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Statuta Senat Hrvatskog katoličkog sveučilištu na 21. 
sjednici održanoj dana 27. siječnja 2015. godine donosi 
 
 

PRAVILNIK 
O AKADEMSKOM PRIZNAVANJU INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH 

KVALIFIKACIJA I RAZDOBLJA STUDIJA 
 
 

Članak 1. 
Pravilnikom o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 
razdoblja studija  uređuju se pitanja u svezi postupka priznavanja akademskih inozemnih 
visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studija na Hrvatskom katoličkom 
sveučilištu  (dalje u tekstu: Sveučilište). 
 

Članak 2. 
Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podrazumijeva 
priznavanje stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije potrebne za  nastavak studiranja  
na Sveučilištu. 
 
Priznavanje razdoblja studija podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na 
inozemnoj visokoškolskoj ustanovi potrebno za nastavak studiranja na  Sveučilištu.  
 

Članak 3. 
Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na 
Sveučilištu u nadležnosti je Ureda za međunarodnu suradnju i projekte, Odjela za 
akademsko priznavanje (dalje: Ured). 
 
Do ustrojavanja Ureda, poslove priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i 
razdoblja studija na Sveučilištu obavlja Povjerenstvo koje imenuje Senat Sveučilišta.  

 
Članak 4. 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (dalje : Zahtjev) 
podnosi se Uredu na propisanom obrascu. Ured je dužan o zaprimljenom Zahtjevu 
obavijestiti pročelnika sveučilišnog odjela na kojem student želi nastaviti studiranje.  
 
Uz zahtjev se prilažu isprave propisane u čl. 4. st. 2. Zakona o priznavanju inozemnih 
obrazovnih kvalifikacija i to: 
•  isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,  
•  ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,  
•  isprava kojom se dokazuje završeno razdoblje studija i položeni ispiti , 
•  isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva, te  
•  dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne 

visokoškolske kvalifikacije, odnosno naknade troškova postupka priznavanja razdoblja 
studija, odnosno ECTS bodova. 

Članak 5. 
Ured u roku od 30 dana od zaprimanja urednog Zahtjeva donosi konačno rješenje o 
Zahtjevu. 
 
Prije donošenja rješenja Ured može zatražiti dodatnu dokumentaciju, pribaviti mišljenje 



Sveučilišnog i odjelnog ECTS koordinatora, kao i zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i obrazovanje.  
 
Rješenje se dostavlja podnositelju Zahtjeva i Nacionalnom ENIC/NARIC uredu.  
 
Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj Zahtjeva ima pravo žalbe. Žalba se podnosi 
ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja u roku od 15 dana od zaprimanja 
rješenja. 

Članak 6. 
Zahtjev za priznavanje razdoblja studija, odnosno stečenih ECTS-bodova na propisanom 
obrascu podnosi se Uredu. Ured je dužan o zaprimljenom Zahtjevu obavijestiti pročelnika 
sveučilišnog odjela na kojem student želi nastaviti studiranje.   
 
Uz Zahtjev se prilaže: 

 indeks ili druga isprava kojom se dokazuje završeno razdoblje studija  

 ovjereni Prijepis položenih ispita s ocjenama i stečenim ECTS bodovima 

 uvjete upisa pod kojima je upisan studij 

 važeći Program i izvedbeni plan nastave studija u vrijeme upisa studija  

 životopis na obrascu EUROPEAN CURRICULUM VITAE 

 isprava o državljanstvu 
 
Zahtjev rješava Ured na način i opisanim postupkom iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika. 

 
Članak 7. 

Preslike izvornika inozemnih dokumenata ovjerava isključivo javni bilježnik, a službeni 
prijevod na hrvatski jezik vrši isključivo ovlašteni sudski tumač za jezik na kojem je izdana 
inozemna isprava. 
 

Članak 8. 
Ured je dužan voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o provedenim postupcima  sukladno 
zakonu. 
 

Članak 9. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.  
 
 
 
Klasa: 602-04/15-07/02 
Urbroj: 498-05-15-01 
Zagreb, 27. siječnja 2015.                                                                                                      
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