
Na temelju članka 103. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine broj 123/03, 198/03, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) i članka 
88. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 188. Pravilnika o ustroju i o radu, 
Senat Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na 11. sjednici svoga 4. saziva održanoj 8. veljače 
2022. godine, donosi 

PRAVILNIK O SLOBODNOJ STUDIJSKOJ GODINI 

Članak 1. 
Pravilnikom o slobodnoj studijskoj godini (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju se uvjeti i 
način korištenja plaćene slobodne studijske godine (Sabbatical) radi znanstvenog, 
umjetničkog ili stručnog rada zaposlenih nastavnika Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
(dalje u tekstu: Sveučilište). 

Članak 2. 
Slobodna studijska godina koristi se tijekom trajanja jedne akademske godine. Prijave 
nastavnika s priloženom dokumentacijom za korištenje slobodne studijske godine 
podnose se u zadnjem tromjesečju proračunske godine, za novu akademsku godinu i 
odobravaju se do kraja proračunske godine u kojoj je prijava podnesena. 

Članak 3. 
Pravo korištenja slobodne studijske godine ostvaruje nastavnik zaposlen na neodređeno 
radno vrijeme na Sveučilištu uz uvjet: 

da je u neprekinutom radnom odnosu na Sveučilištu proveo najmanje sedam godina 
da je izabran u zvanje redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju 
da redovno ispunjava svoje nastavne i stručne obveze 
da je u zadnje dvije akademske godine pozitivno ocijenjen u institucijskom 
istraživanju kvalitete nastavnog rada (studentske ankete), odnosno da je u 
studentskim anketama pozitivno ocijenjen. 

Članak 4. 
Prijavu i zahtjev za korištenje slobodne studijske godine s kratkim opisom namjere 
korištenja slobodne studijske godine, nastavnik podnosi sastavnici Sveučilišta: stručnom 
vijeću sveučilišnog odjela, vijeću fakulteta i katedri. Prijedlog stručnog vijeća sveučilišnog 
odjela, vijeća fakulteta i katedre o korištenju slobodne studijske godine podnosi se 
rektoru, odnosno Rektorskom kolegiju. 
Senat na Prijedlog stručnog vijeća sveučilišnog odjela, vijeća fakulteta i katedre uz 
prethodnu pisanu suglasnost rektora donosi odluku o korištenju slobodne studijske 
godine nastavnika. 
Pravo na plaćenu slobodnu studijsku godinu ne može ostvariti nastavnik u znanstveno 
nastavnom zvanju koji se nalazi na položaju, nastavnik za godinu koja prethodi njegovom 
umirovljenju i nastavnik u produljenom radnom odnosu nakon navršene 65. godine 
života. 



Članak 5. 
Sveučilišni odjel, fakultet i katedra obvezni su za nastavnika koji je ostvario pravo 
korištenja slobodne studijske godine osigurati adekvatnu zamjenu nastavnikom u 
odgovarajućem znanstveno-nastavnom zvanju radi izvođenja nastave i ispunjavanja svih 
oblika nastave i ostalih propisanih poslova iz opisa poslova nastavnika kojemu je 
odobreno korištenje slobodne studijske godine. 

Članak 6. 
Odobreno korištenje slobodne studijske godine nastavnik može prekinuti na osobni 
zahtjev koji u pismenom obliku podnosi rektoru uz obrazloženje. Rektor će o podnesenom 
Zahtjevu upoznati Senat. Odobreno i započeto korištenje slobodne studijske godine 
računa se iskorištenim pravom na slobodnu studijsku godinu. 

Članak 7. 
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine nastavnik ima pravo na plaću radnog 
mjesta sukladno potpisanom Ugovoru o radu i Odluci o plaći. 

Članak 8. 
Zaposlenik koji koristi slobodnu studijsku godinu ne podnosi propisano Izvješće o radu 
nastavnika. 
Nastavnik je nakon završetka korištenja slobodne studijske godine dužan u roku od 
trideset (30) dana podnijeti pismeno izvješće o radu tijekom korištenja slobodne studijske 
godine stručnom vijeću sveučilišnog odjela, vijeću fakulteta, katedri i rektoru. Rektor, 
odnosno osoba koju rektor za to ovlasti će o izvješću nastavnika obavijestiti Senat. 

Članak 9. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je Pravilnik 
donesen. 

Članak 10. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta . 
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Zagreb, 9. veljače 2022. 


