
Na osnovi članka 73. Pravilnika Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru (travanj 

2008.)  i Odluke o završnom radu i završnom ispitu studenata na preddiplomskom 

studiju (Senat Sveučilišta u Zadru, 25. siječnja 2016.), Odluke o izmjenama i dopunama 

odluke o završnom radu i završnom ispitu studenta na preddiplomskom studiju (Senat 

Svučilišta u Zadru, 27. rujna 2016.) i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o 

završnom radu i završnom ispitu studenta na preddiplomskom studiju (Senat Sveučilišta 

u Zadru, 20. prosinca 2016.), Stručno vijeće Odjela za germanistiku donijelo je na 

sjednici od 20. rujna 2017. godine  

 

 

Pravilnik o završnom ispitu  

na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju  

njemačkog jezika i književnosti  
  

 

Članak 1. 

 

Pravilnikom o završnom ispitu na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom 

studiju njemačkog jezika i književnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način 

prijavljivanja, polaganja i ocjenjivanja završnog ispita na dvopredmetnom 

preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti (u daljnjem 

tekstu: preddiplomski studij) na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru (u daljnjem 

tekstu: Odjel). 

 

 

Članak 2. 

 

(1) Preddiplomski studij završava polaganjem završnog ispita ili izradom završnog rada  

te stjecanjem najmanje 90 ECTS bodova predviđenih studijskim programom na 

dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti 

na Odjelu za germanistiku (u daljnjem tekstu: studijski program). 

(2) Studenti koji na drugoj studijskoj grupi u kombinaciji sa studijem njemačkog jezika 

i književnosti polože završni ispit ili obrane završni rad nisu obvezni polagati završni 

ispit ili obraniti završni rad na studiju njemačkog jezika i književnosti. U slučajevima 

kada na drugom dvopredmetnom studiju student brani završni rad ili polaže završni ispit 

(kao zamjenski za završni rad), potreban broj ECTS bodova na studiju njemačkog jezika 

i književnosti može ostvariti upisom i polaganjem odgovarajućih izbornih kolegija, 

sukladno programu studija.  

(3) Izrada završnog rada regulira se Pravilnikom o izradi završnog rada na 

dvopredmetnom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti.   

(4) Završni ispit je pismeni i piše se na njemačkom jeziku.   

(5) Završni ispit nosi 6 ECTS bodova. 

 

Članak 3. 

 

(1) Završnim ispitom student dokazuje vještine i kompetencije iz područja njemačkog 

jezika i njemačke književnosti. 
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(2) Završni ispit sastoji se od iz šest pitanja iz šest područja, sadržaji kojih su bili 

obuhvaćeni u nastavnom programu iz šest obveznih kolegija.  Tri pitanja su iz  tri  

područja njemačkog  jezika (Morfologija, Sintaksa i Leksikologija (ili Semantika, 

ovisno o studijskom programu prema kojem je studirao). Tri pitanja su iz tri područja 

njemačke književnosti (Goethe, Realizam i naturalizam, Njemački roman nakon 1945.)   

(3) Student odgovora na pitanja u vidu sastava. 

(4) Povjerenstvo za završni ispit, koje imenuje Stručno vijeće Odjela početkom svake 

akademske godine, dužno je pravodobno dati popis literature i okvirne ispitne teme za 

moguća ispitna pitanja, a na temelju kojih se pripremaju za završni ispit.   

  

Članak 4. 

 

(1) Student upisuje obvezni kolegij „Završni ispit“ prilikom upisa u ljetni semestar 

posljednje akademske godine prema propisanom trajanju studija, zajedno s ostalim 

obveznim i izbornim kolegijima iz studijskog programa.   

(2) Student ima pravo na pristupanje završnom ispitu tek kad ispuni sve prethodne 

obveze zadane studijskim programom, sukladno hodogramu studija.  

 

Članak 5.  

 

(1) Članovi ispitnog povjerenstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za završni ispit 

članovi su Odjela koji izvodi studijski program na kojemu student/ica prijavljuje završni 

ispit.  

(2) Povjerenstvo za završni ispit ima tri člana, od kojih je jedan voditelj Povjerenstva.  

(3) Voditelj Povjerenstva za završni ispit osoba je u znanstveno-nastavnom ili 

nastavnom zvanju. Iznimno, ukoliko postoje opravdani razlozi, voditelj Povjerenstva 

može biti i osoba u suradničkom zvanju, ako ima magisterij ili doktorat znanosti.  

(4) Voditelj Povjerenstva za završni ispit ne može biti vanjski suradnik.  

(5) Član Povjerenstva za završni ispit osoba je u znanstveno-nastavnom ili nastavnom 

zvanju. Član Povjerenstva može biti i osoba u suradničkom zvanju.  

(6) Povjerenstvo sačinjavaju: jedan nastavnik s katedre Njemački jezik, jedan nastavnik 

s katedre Njemačka književnost i jedan lektor.    

 

Članak 6.  

 

(1) Voditelj Povjerenstva dužan je organizirati te javno oglasiti mjesto i vrijeme 

polaganja završnog ispita, o čemu se preko Oglasne ploče i službenih mrežnih stranica 

obavještava sve pristupnike i članove Povjerenstva.  

(2) Pristupnik prijavljuje završni ispit u tajništvu Odjela, najkasnije sedam (7) dana prije 

ispita. 

(3) Student piše završni ispit 120 minuta (2 puna sata).   

(4) Članovi Povjerenstva ocjenjuju završne ispite i to: nastavnik s predmeta Njemački 

jezik ocjenjuje tri područja iz njemačkog jezika, nastavnik s predmeta Njemačka 

književnost ocjenjuje tri područja iz njemačke književnosti, lektor ocjenjuje gramatičko-

pravopisnu ispravnost napisanog.     

(5) Ocjena završnog ispita, uz uvjet da su sve ocjene pozitivne, dobije se kao srednja 

vrijednost ocjena svih članova Povjerenstva, zaokružena na cjelobrojnu vrijednost. 
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(6) O završnom ispitu obvezno se vodi zapisnik (unose se pitanja s pismenog ispita i 

zaključna ocjena).  Zapisnik sa završnog ispita potpisuju svi članovi Povjerenstva.  

(7) Ukoliko se članovi Povjerenstva u ocjenjivanju završnog ispita ne slože, tada 

arbitražu obavlja pročelnik Odjela. 

(8) Pravo na potpis, upis ocjene završnog ispita i stečenih ECTS bodova u indeks 

odnosno u sustav ISVU, kojim se potvrđuje da je student uspješno položio završni ispit, 

ima samo voditelj Povjerenstva.  

(10) U indeks se, na za to predviđeno mjesto, upisuje datum održavanja  završnog ispita, 

a tri člana Povjerenstva vlastoručno se  potpisuju.  

(11) Zapisnik sa završnog ispita pohranjuje se u dosje studenta u Studentskoj službi te u 

arhivu tajništva Odjela.   

 

Članak 7. 

 

(1) Ako Povjerenstvo za polaganje završnog ispita zaključi da student nije zadovoljio, 

studentu će se u prijavnicu upisati negativna ocjena. Pravo na upis takve ocjene ima 

voditelj Povjerenstva.  

(2) Kad se studentu priopćava negativna ocjena završnog ispita, obvezno se navode 

razlozi za takvu ocjenu i oni se unose u zapisnik. 

(3) Ponovno pravo izlaska na završni ispit student stječe u sljedećem ispitnom terminu 

koji propisuje Odjel.  

 

Članak 8. 

 

Izrazi koji se u Prilogu 1 koriste za osobe muškog roda, neutralni su i odnose se jednako 

na muške i ženske osobe te se ni u kojem smislu ne mogu tumačiti kao osnova za spolnu 

odnosno rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.  

 

Članak 9.  

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  

(2) Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage Pravilnik o završnom ispitu na 

dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i 

književnosti od 29. ožujka 2010. (KLASA: 602-04/10-03/2, URBROJ: 2198-1-79-

35/10-27). 

 

 

KLASA: 602-04/17-03/09                                                    Pročelnik Odjela 

URBROJ: 2198-1-79-35/17-01                                   Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić 

                                                                              
  

 

 

 

 


