
 
Na temelju članka 45., a u vezi s člankom 56., 58. 61. i 62. Statuta Filozofskog fakulteta 
u Splitu, Fakultetsko vijeće na 9. sjednici u akademskoj godini 2009./2010. održanoj 
dana 17.6.2010. donijelo je 
 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA POVJERAVANJE NASTAVE ZAPOSLENICIMA I 

VANJSKIM SURADNICIMA KAO NOSITELJIMA I IZVODITELJIMA 
KOLEGIJA/PREDMETA 

 
 
Nositelji kolegija/predmeta 

I. 
Nositelji kolegija/predmeta mogu biti nastavnici zaposleni na Fakultetu izabrani u 
nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.  

II. 
Nositelji kolegija/predmeta imaju pravo i obvezu: 
a) održavanja minimalno uvodnih i zaključnih predavanja,  
b) potpisa kojim se potvrđuje da je student obavio sve obveze tijekom nastave te stekao 

pravo na izlazak na ispit, 
c) samostalnog izvođenja ispita 
d) upisivanja završne ocjene i stečenih ECTS bodova u indeks  
e) upisivanja završne ocjene i stečenih ECTS bodova u sustav ISVU. 

III. 
Nositelji kolegija/predmeta mogu biti nastavnici u statusu vanjskih suradnika Fakulteta 
izabrani u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja. 

IV. 
Nositelji kolegija/predmeta, pod uvjetima utvrđenim Statutom, a na zahtjev Odsjeka i uz 
suglasnost Fakultetskog vijeća, mogu biti i ugledni inozemni profesori ili istaknuti 
stručnjaci, znanstvenici i umjetnici koji nisu izabrani u odgovarajuće zvanje po propisima 
Republike Hrvatske. 

V. 
Nositelji kolegija/predmeta u statusu vanjskih suradnika Fakulteta izabrani u nastavna i 
znanstveno-nastavna zvanja imaju sva prava i obveze utvrđene točkom II. ove Odluke. 

VI. 
Zbog potreba evidencije u ISVU sustavu za osobe iz točke IV. ove Odluke  iako imaju 
sva prava i obveze utvrđene točkom II. ove Odluke, kao nositelj kolegija/predmeta 
evidentirat će se pročelnik odsjeka na kojem mu je povjereno izvođenje nastave. 
U navedenom slučaju pročelnik odsjeka preuzima i upisivanje završne ocjene i stečenih 
ECTS bodova u sustav ISVU za navedeni predmet/kolegij. 
 
Izvoditelji nastave 

VII. 
Izvoditelji svih oblika nastave na kolegiju/predmetu mogu biti i izabrani asistenti i viši 
asistenti zaposleni na Fakultetu. 
 
 
 

 
 



VIII. 
Izvoditelji seminara i vježbi na kolegiju/predmetu mogu biti i izabrani asistenti i viši 
asistenti u statusu vanjskih suradnika Fakulteta. 
 

IX. 
Iznimno i u opravdanim slučajevima, a za potrebe specifičnih područja struke, na zahtjev 
matičnog odsjeka i uz suglasnost Fakultetskog vijeća, do jedne trećine nastavnog 
predmeta može se povjeriti stručnjacima bez izbora u odgovarajuće zvanje pod uvjetom 
da osnovni dio nastavnog predmeta izvode osobe izabrane u znanstveno-nastavna, 
nastavna ili umjetničko-nastavna zvanje. 
Pisani zahtjev za povjeravanje nastave stručnim suradnicima iz stavka 1. ovog članka 
potrebno je posebno obrazložiti. 

 
X. 

Asistenti i viši asistenti zaposleni na Fakultetu mogu provjeravati znanje studenata 
tijekom nastave, sudjelovati u izvođenju ispita te upisivati završne ocjene i stečene ECTS 
bodove u sustav ISVU isključivo pod nadzorom i uz pisanu suglasnost nositelja 
kolegija/predmeta. 
Asistenti i viši asistenti u statusu vanjskih suradnika Fakulteta kao i stručnjaci bez izbora 
u odgovarajuće zvanje kojima je povjereno izvođenje nastave također mogu sudjelovati u 
provjeravanju znanja studenata tijekom nastave i izvođenju ispita ali nemaju pravo 
upisivati završne ocjene i stečene ECTS bodove u indeks i sustav ISVU. 
 

XI. 
Zahtjev odsjeka za povjeravanje nastave svim vanjskim suradnicima: izabranim 
nastavnicima, asistentima i višim asistentima te uglednim inozemnim profesorima ili 
istaknutim stručnjacima, znanstvenicima i umjetnicima koji nisu izabrani u zvanje po 
hrvatskim propisima podnosi se prije početka akademske godine u kojoj se 
kolegij/predmet izvodi. 

 
XII. 

           
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Fakulteta, a 
objavljuje se i na Internet stranici Fakulteta.  
 
 
 
 

Dekan 
 
 

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić 
 
 

Ova Odluka objavljena je na Oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta dana 23.6.2010., a stupila je 
na snagu dana 1.7.2010.  
 

 Tajnica 
 
       Maja Kuzmanić, dipl. iur. 


