Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN
123/03.,198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), članka 45. Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu,
Fakultetsko vijeće na 11. sjednici u ak. god. 2009/2010. održanoj dana 19. srpnja 2010.
godine donijelo je

Pravilnik
o organizaciji i financiranju terenske nastave
Članak 1.
Terenska nastava dio je obveze studija koja se provodi u skladu s odobrenim nastavnim
programima i planovima rada za pojedine studije koji se organiziraju i izvode na Filozofskom
fakultetu u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet). Ovim pravilnikom utvrđuje se način
financiranja i organizacija provođenja terenske nastave na onim studijskim programima gdje
je ona predviđena te prava i obveze nastavnika, studenata i drugih osoba koje su uključene u
provedbu terenske nastave.
Članak 2.
Terenska nastava uključuje više oblika nastave:
stručna odnosno studijska putovanja u trajanju do osam dana tijekom kojih se
cjelodnevno izvodi nastava,
b)
izmještenu nastavu u trajanju od jednoga dana,
c)
terenske vježbe s malim grupama studenata.
a)

Članak 3.
Terensku nastavu izvode odsjeci prema planu i programa studija koji se izvode na njima.
Troškovi terenske nastave financiraju se iz namjenskih sredstava koje Sveučilište u
Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) dodijeli Fakultetu.
U slučaju da namjenska sredstva Sveučilišta budu nedostatna, manjak se pokriva iz
sredstava godišnjeg fonda pojedinog odsjeka namijenjenih podmirenju troškova izvedbe
nastavnog programa.
O načinu raspodjele dodijeljenog novčanog iznosa, u slučaju da dodijeljena sredstva
Sveučilišta budu nedostatna, dekan donosi posebnu odluku.
Članak 4.
Odsjeci koji nastavnim planom imaju predviđenu terensku nastavu do početka
akademske godine podnose prijedlog o organizaciji, izvođenju i financijskome planu terenske
nastave u idućoj akademskoj godini prodekanu za nastavu.
Prijedlog treba sadržavati:
-

odgovarajući izvadak iz studijskoga programa,
svrhu, mjesto i termin održavanja terenske nastave,
broj studenata koji će sudjelovati u terenskoj nastavi,
broj nastavnika koji izvode terensku nastavu,
izvedbeni plan terenske nastave po danima s detaljnom razradom itinerara,
plan troškova terenske nastave.
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Članak 5.
Nakon izvođenja terenske nastave, a najkasnije u roku od 15 dana završetka iste, voditelj
terenske nastave predaje pročelniku odsjeka pismeno izvješće o realizaciji održane terenske
nastave.
Pročelnik Odsjeka svojim potpisom potvrđuje izvješće i prosljeđuje ga na potpis prodekanu za
nastavu.
Istovremeno s predajom izvješća o realizaciji terenske nastave voditelji predaju prijedlog
terenske nastave koja će se izvoditi u idućoj akademskoj godini, u skladu sa čl. 4.
Nastavnici koji su sudjelovali u terenskoj nastavi dužni su u roku od sedam (7) dana predati
putne naloge na obračun, zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom.
Članak 6.
-

Trošak nastavnika i suradnika koji sudjeluju u izvođenju terenske nastave obuhvaća:
troškove prijevoza autobusom, vlakom (do 2. razreda) ili brodom (aviosjedala i/ili
unutarnje kabine),
troškove noćenja i prehrane u smještajnom objektu s najviše tri zvjezdice,
pripadajuće dnevnice.
U slučajevima kada se terenska nastava organizira na područjima gdje nema organiziranog
javnog prijevoza može se koristiti unajmljeno terensko vozilo.
Članak 7.
Pravo iz članka 6. ostvaruje se prema ovim kriterijima:

-

za skupinu do 30 studenata: dvije osobe – voditelj i suvoditelj,
za skupinu do 60 studenata: tri osobe, od kojih je jedan voditelj i jedan suvoditelj,
za skupinu veću od 60 studenata: četiri osobe, od kojih je jedan voditelj i jedan
suvoditelj.
Odsjek imenuje voditelja i suvoditelja puta koji se brinu o organizaciji i izvedbi terenske
nastave. Voditelj terenske nastave mora biti nastavnik u znanstveno-nastavnom ili nastavnom
zvanju.
Članak 8.
Nastavnici koji sudjeluju u izvođenju terenske nastave dužni su otvoriti putne naloge u skladu
s važećim propisima na Fakultetu i u prilogu navesti popis svih studenata koji idu na terensku
nastavu.
Članak 9.

-

Troškovi terenske nastave studenata obuhvaćaju:
troškove prijevoza autobusom, vlakom (do II. razreda) ili brodom (aviosjedala i/ili
unutarnje kabine)
troškovi noćenja i prehrane u smještajnom objektu s najviše tri zvjezdice
U troškovima terenske nastave studenata ne priznaju se drugi materijalni troškovi.
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Članak 10.
Ukoliko se terenska nastava održava tijekom jednog dana plaćaju se samo troškovi
prijevoza nastavnika i studenata.
Članak 11.
Terenska se nastava izvodi na teritoriju Republike Hrvatske, a pojedini Odsjeci, zbog
potreba programa, mogu je djelomično izvoditi i na teritoriju država s kojima Republika
Hrvatska graniči.
Članak 12.
Svi ostali oblici održavanja nastave na terenu koji nisu u skladu s članka 1. ne smatraju
se terenskom nastavom i ne financiraju se iz namjenskih sredstava Fakulteta.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu
Fakulteta, a objavit će se i na Internet stranicama Fakulteta.
DEKAN

prof. dr. sc. Marko Trogrlić

Ova Odluka objavljena je na službenoj Internet stranici i oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta
dana 20. srpnja 2010. te stupa na snagu dana 28. srpnja 2010. godine.
TAJNICA FAKULTETA

Maja Kuzmanić, dipl. iur.
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