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PRAVILNIK
O PRIZNAVANIU I DODJELJIVANIU ECTS BODOVA

Z A IZVANNASTAVNE AKTIVNO STI



Na temelju ðlanka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom oblazovanju (Nalodne
novine 123/03.1.98/03,1.05/04,174/04,2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/1,3,139/13,107/74,
60/15,131./17,96/1,8) i ðlanka 72. Statuta Hrvatskog katoliðkog sveuðili5ta, Senat Hrvatskog
katoliðkog sveuðiliðta, na 51. sjednici u akademskoj godini 201,9,/2020., odrLanoj9.lipnja2020.
godine, donosi

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU I DODJELJIVANJU ECTS BODOVA
ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

I. UVODNE ODREDBE

Õlanak L.

Pravilnikom o priznavanju i dodjeljivanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na
Hrvatskome katoliðkom sveuðiliðtu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) urecluju se osnovna naòela,
kriteriji i postupak dodjele ECTS bodova za aktivnosti studenata ostvarene izvan nastave
opisane studijskim programima i izvedbenim planovima nastave studija Hrvatskoga
katoliòkog sveuðiliðta (u daljnjem tekstu: Sveuðiliðte).

Õlanak 2.

Pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeóa znaðenja:
a) Izvannastavne aktivnosti studenata su aktivnosti povezane s podluÒjem studiranja;
b) Voditelj izvannastavne. aktivnosti je osoba u znanstvenom, znanstveno-nastavnorn,

nastavnom i suradniðkom zvanju zaposlena na Sveuðiliétu ili u drugoj ustanovi, vanjski
suradnik Sveuðiliðta, odnosno druga osoba mentor izvannastavne aktivnosti;

c) Izvannastavne aktivnosti studenata su aktivnosti povezane s podruðjem studiranja, koje
nisu utvrdene ili propisane studijskim proglamom, odnosno izvedbenirn planom nastave
studija (primjerice: sudjelovanje na ljetnim ðkolama, seminarima, radionicama, aktivno
sudjelovanje na znanstvenim ili struðnim skupovima, rad na znanstvenom ili struðnom
projektu, objavljivanje rada u znanstveno-struðnom òasopisu i sliòno);

d) Aktivnosti koje se ne smatraju izvannastavnim aktivnostima u smislu ovog Pravilnika
su plimjerice: aktivnosti u Studentskom zboru, aktivnosti u tijelima Sveuòiliðta, aktivnosti u
studentskim udrugama, aktivnosti uredivanja sludentskih ðasopisa, aktivnosti u zajednici,
sportske aktivnosti i sliðno.

II. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI STUDENATA

Vrjednovanje izvannastavnih aktivnosti studenata

Clanak 3.

(1) Izvannastavne aktivnosti vrjednuju se dodjelom ECTS bodova i ne moraju sadrZavati
ocjenu.
(2) Izvarurastavna aktivnost vrjednuje se dodjelom ECTS bodova ako su ispunjeni sljedeói
uvjeti (kumulativno):
a) izvannastavna aktivnost je visokoðkolske razine, to jest u skladu je s ishodima uðenja
studijskog programa,
b) voclitelj aktivnosti je osoba utvrdena ðlankorn 2., poclstavka b. ovog Pravilnika,
c) student kojem se docljeljuju ECTS bodovi aktivno je sudjelovao u akiivnosti ðto je rezultiralo
ishodima uðenja visokoðkolske razine.



Õlanak 4.

Dodijeljeni ECTS bodovi za izvantnastavnu aktivnost mogu se koristiti kao dio izbornih ECTS

bodova studijskog programa, a plema postupku utvrdenom ovim Pravilnikom.
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Õlanak 5.

(1) Jedan ECTS bod, u pravilu, predstavlja optereóenje studenta od 25 do 30 sati aktivnog
rada studenta.
(2) ECTS bodovi raðunaju se i zaokruíujuna cijeli broj ECTS bodova.
(3) Aktivnosti kojima se dodjeljuje manje od jednog ECTS boda ne razmah'aju se.

$) Za izvannastavne aktivnosti u smislu ovog Pravilnika moZe se dodijeliti najviðe devet (9)

ECTS bodova na preddiplomskoj i Sest (6) ECTS bodova na diplomskoj razini studija,

Postupak dodjele ECTS bodova zaizvannastavnu aktivnost

Õlanak 6,

(1) Postupak clodjele ECTS bodova zaizvannastavnu aktivnost pokreóe se na zahtjev voditelja
aktivnosti prije izvodenja izvannastavne aktivnosti (prethodna dodjela) te na zahtjev studenta,
sudionika aktivnosti nakon izvod,enja izvannastavne aktivnosti (naknadna dodjela).
(2) Zahtlevi za dodlelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost (dalje u teksLu: Zahllev)
podnose se na za to propisanim obrascima, sadríaj kojeg obrasca utvlduje prorektor za

nastavu.
(3) O dodjeli ECTS bodova odluðuje prorektor za nastavu na prijedlog Povjerenstvaza dodjelu
ECTS bodova za izvarutastavne aktivnosti (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje ðine, na razini
odjela, ECTS koordinatol odjela i proðelnik odjela.

Zahtjev za prethodnu dodjelu ECTS bodova

ÖIanak7.
(1) Zahtjev za prethodnu dodjelu ECTS bodova podnosi se u rujnu i u sijeðnju za aktivnosti
koje se izvode u predstojeóoj akademskoj godini, odnosno u pledstojeóem semestru.

(2) Zah\evu za prethodnu dodjelu ECTS bodova ptilaíu se detaljne informacije o planiranom
programu, ishodima uðenja i naðinu njihove provjere te planiranim sudionicima aktivnosti iz
kojih se rnoi,e utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za prethodnu dodjelu ECTS bodova.

Zahtjev za naknadnu dodjelu ECTS bodova

Õlanak B.

(1) Zahllev za naknadnu dodjelu ECTS bodova podnosi se putem SluZbe za studentska pitanja
u roku od najviÈe ðest (6) mjeseci od dana zavrðetka izvannastavne aktivnosti.
(2) ZahLlevu za naknadnu dodjelu ECTS bodova od strane studenta prilai,e se potvrda o
sudjelovanju u izvannastavnoj aktivnosti te drugi dokumenti koji sadrZe informacije o

aktivnosti (primjelice: program, ðlanak i sliðno),

Odluka o ECTS bodovima
Õlanak 9.

1) Odluku o prethodnoj i naknadnoj dodjeli ECTS bodova prorektor za nastavu donosi u roku
od 30 dana od dana podnoðenja zaltlleva, na prijedlog Povjelenstva.
(2) Odluka prorektora zanastavuje konaðna.



Evidentiranje ECTS bodova u studentskim ispravama

Ölanak 10.

Na temelju odluke iz ðlanka 9. ovog Pravilnika, ostvareni ECTS bodovi studentu se

evidentiraju u ISVU sustavu i upisuju u dopunsku ispravu o studiju.

Õlanak 11.

Dodijeljeni ECTS bodovi ulaze u ukupan zbroj ECTS l¡odova koje je student ostvario tijekom
studija.

III. PRIJELAZNE I ZAVRSruN OPREDBE

Õlanak L2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku koriste se neutralno i odnose se jednako na muðki
i Zenski spo1.'

Õlanak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (B) dana od dana objave na sluZbenim mreZnim
stranicama Sveuðiliðta
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