Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj 83/02.),
čl. 59. st. 2. t. 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br.
123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.i 46/06), te 31. st. t. 11. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni
tekst rujan 2005; izmjene i dopune svibanj 2005., ožujak 2007., svibanj 2007., siječanj 2008., veljača
2008., travanj 2008., srpanj 2008, studeni 2008., ožujak 2009. i svibanj 2009.), Senat Sveučilišta u
Zadru, na svojoj I. redovitoj sjednici u ak. godini 2009/2010 održanoj 29. listopada 2009. donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o studiranju
Članak 1.
U Pravilniku o studiranju od 12. siječnja 2006. u članku 33. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., i 7.
koji glase:
(4) Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i promoviranju cjeloživotnog obrazovanja, studenti
preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, stručnih studija i integriranog
studija, koji su izgubili pravo studiranja na Sveučilištu u Zadru, mogu nastaviti započeti studij pod
posebnim uvjetima.
(5) Posebni uvjeti za studente iz stavka 4. obuhvaćaju pravo na polaganje ispita, kolokvija, izvedbu
vježbi, seminara i ostalih obveza propisanih studijskih programom. Ispiti se mogu polagati u
propisanim rokovima (redovnim, izvanrednim, apsolventskim) i u drugo vrijeme u dogovoru s
predmetnim nastavnikom. O načinu ispunjavanju ostalih propisanih obveza odlučuju sastavnice
Sveučilišta koje izvode studijski program.
(6) Upisnik i evidenciju o statusu studenata iz stavka 4. vodi Studentska služba.
(7) Studenti iz stavka 4. gube sva studentska prava u trajanju najmanje jedne godine i nastavljaju studij
uz plaćanje. Školarina iznosi najmanje onoliko koliko iznosi školarina koju plaćaju studenti koji
studiraju uz plaćanje.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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