
Na temelju članka 9. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne 
novine“, broj 158/03, 198/03 i 138/06), Pravilnika Sveučilišta u Splitu o akademskom 
priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija broj: 01-1-20/6-2007 
od 18. listopada 2007. godine i članka 45. Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu, Fakultetsko 
vijeće na 2.  sjednici u akad. god. 2009/10. održanoj dana 29. listopada 2009.  godine donijelo 
je 
 
 

PRAVILNIK 
o akademskom priznavanju inozemnih 

visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnom visokom učilištu 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju pitanja u vezi postupka akademskog priznavanja 
inozemnih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na 
inozemnom visokom učilištu, a u svrhu nastavka obrazovanja na Filozofskom fakultetu u 
Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet). 

Članak 2. 
Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se Uredu 
za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Splitu (u 
daljnjem tekstu: Ured Sveučilišta). 
U skladu s odredbama Pravilnika Sveučilišta u Splitu o akademskom priznavanju inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Ured Sveučilišta, ukoliko podnositelj zahtjeva 
namjerava nastaviti sa obrazovanjem na Filozofskom fakultetu u Splitu, uredno zaprimljen 
zahtjev  prosljeđuje Fakultetu. 
Zahtjev iz članka 1. ovog stavka razmatra Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu: prodekan za 
nastavu, pročelnik/ci odsjeka koji realizira studij kojeg podnositelj zahtjeva namjerava upisati, 
ECTS povjerenik i tajnik Fakulteta. 
 

Članak 3. 
U roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću 
donošenje rješenja. 
Fakultetsko vijeće dužno je donijeti rješenje u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva i 
dokumentacije od strane Ureda Sveučilišta. 
Protiv rješenja Fakultetskog vijeća nije dopuštena žalba, već se protiv istog može pokrenuti 
upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. 
Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva, Uredu Sveučilišta te Nacionalnom ENIC/NARIC 
uredu. 
Sva dokumentacija pohranjuje se na Fakultetu, a primjerak obrasca čuva se i u Uredu 
Sveučilišta. 

Članak 4. 
Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu odnosno stečenih ECTS 
bodova podnosi se izravno Filozofskom fakultetu u Splitu, Povjerenstvu za odobravanje upisa 
na Fakultet prijelazom s drugog visokog učilišta. 
 

 
 
 
 



Članak 5. 
Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu i stečenih ECTS bodova u 
svrhu nastavka obrazovanja na studijskim programima Fakulteta podnosi se najkasnije do 30. 
rujna. 
Podnositelj uz pisani zahtjev  prilaže sljedeće dokumente: 
- Prijepis položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima u izvorniku (izdan od 
strane visokog učilišta) i ovjereni prijevod prijepisa položenih ispita s ocjenama i ostvarenim 
ECTS bodovima 
- indeks (presliku) 
- Službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i izvedbeni planovi svakog 
odslušanog i/ili položenog predmeta (izdan od visokog učilišta ili se nalazi na službenoj 
Internet stranici visokog učilišta) na izvornom jeziku i u prijevodu koji ne treba biti ovjeren 
- Dokaz o državljanstvu (presliku domovnice) 
- Svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (preslika) 
- Potvrdu o uplati naknade za troškove postupka. 
Ako podnositelj zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske, osim dokumenata navedenih u 
prethodnom stavku ovog članka prilaže i dokaz o potrebnom znanju hrvatskog jezika. 
 

Članak 6. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenoj 
internet stranici Fakulteta. 
 
Urudžbeni broj: 023-02/09-01/0179 
Klasa:2181-190-00-09-0001 
Split,  29.10.2009. godine 

DEKAN 
 

 
Prof. dr. sc. Marko Trogrlić 

 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Fakulteta dana 
29.10. 2009., a stupa na snagu  6.11.2009. godine. 
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