Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta na 31. sjednici održanoj
24. srpnja 2014. godine donosi sljedeći

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju
se osnovna načela, kriteriji i postupak dodjele ECTS bodova za aktivnosti studenata ostvarenih izvan
nastave opisane studijskim programima i izvedbenim planovima nastave studija Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
Članak 2.
(1) ECTS bodovi mogu se dodijeliti izvannastavnoj aktivnosti studenata Sveučilišta kojoj prethodno nisu
dodijeljeni ECTS bodovi u sklopu studijskih programa Sveučilišta niti domaćih ili međunarodnih
institucija.
(2) Izvannastavnoj aktivnosti iz stavka 1. dodijelit će se ECTS bodovi ako ispunjava sljedeće
pretpostavke:
a. Izvannastavna aktivnost namijenjena je studentima i ishodi učenja koji se postižu
temeljem te aktivnosti su odgovarajući razinama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za
visokoobrazovne institucije.
b. Voditelj aktivnosti je zaposlenik Sveučilišta u bilo kojem suradničkom, nastavnom,
znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju.
c. Student kojem se dodjeljuju ECTS bodovi je aktivno sudjelovao u aktivnosti što je
rezultiralo predviđenim ishodima učenja
d. Izvannastavna aktivnost sadržava provjeru pripadajućih ishoda učenja

Članak 3.
(1) Jedan ECTS predstavlja opterećenje od 28 (sunčanih) sati aktivnog rada studenta.
(2) Aktivnosti kojima se može dodijeliti manje od 1 ECTS boda neće se razmatrati.
Članak 4.
(1) ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost mogu se dodijeliti na zahtjev voditelja aktivnosti koji
podnosi zahtjev prije izvođenja izvannastavne aktivnosti (prethodna dodjela) ili nakon izvođenja
izvannastavne aktivnosti (naknadna dodjela).
(2) ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost mogu se dodijeliti i na zahtjev studenta sudionika aktivnosti
(dodjela na prijedlog studenta).
(3) Zahtjevi se podnose čelniku sastavnice na za to propisanim obrascima.
(4) O dodjeli ECTS bodova odlučuje Senat na prijedlog Stručnog vijeća odjela/Fakultetskog vijeća.
(5) Odluka o dodjeli ECTS bodova vrijedi do promjene programa temeljem kojeg je donesena.
(6) Dodijeljeni ECTS bodovi upisuju se u indeks i dodatak diplomi.

Članak 5.
Zahtjev za prethodnu dodjelu ECTS bodova podnosi voditelj aktivnosti na za to predviđenom obrascu
koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (OB3.5. – Zahtjev voditelja aktivnosti za prethodnu dodjelu ECTS
bodova).
Članak 6.
(1) Zahtjev za naknadnu dodjelu ECTS bodova može podnijeti voditelj aktivnosti na za to predviđenom
obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (OB3.6. – Zahtjev voditelja aktivnosti za naknadnu dodjelu
ECTS bodova) i student koji je sudjelovao u aktivnosti na za to predviđenom obrascu koji čini sastavni
dio ovog Pravilnika (OB3.7. – Zahtjev studenta za naknadnu dodjelu ECTS bodova).
(2) Zahtjev za naknadnu dodjelu ECTS bodova podnosi se u roku od mjesec dana od dana završetka
izvannastavne aktivnosti (programa).
(3) Zahtjevu studenta za naknadnu dodjelu ECTS bodova prilaže se i Izvješće o provedenoj aktivnosti
(OB3.8. – Izvješće studenta o izvršenoj izvannastavnoj aktivnosti).
Članak 7.
(1) Nakon svake održane izvannastavne aktivnosti kojoj su dodijeljeni ECTS bodovi, voditelj aktivnosti
dužan je podnijeti izvještaj čelniku sastavnice u roku od mjesec dana od dana završetka aktivnosti na
za to predviđenom obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (OB3.9. – Izvješće voditelja aktivnosti
o održanoj izvannastavnoj aktivnosti).
(2) Ako se ne podnese izvješće ili ako Stručno vijeće sastavnice/Fakultetsko vijeće donese pisano
mišljenje s negativnom ocjenom podnesenog izvješća, odlukom Senata izvannastavna aktivnost gubi
dodijeljene ECTS bodove.
Članak 8.
Nakon svake održane izvannastavne aktivnosti kojoj su dodijeljeni ECTS bodovi čije je Izvješće iz članka
7. pozitivno ocijenjeno, voditelj aktivnosti ovlašten je svim sudionicima u aktivnosti, koji ispunjavaju
pretpostavke aktivnog sudjelovanja s provjerenim ishodima učenja, sudjelovanje u aktivnosti s
dodijeljenim ECTS bodovima evidentirati u indeks (na posljednju stranicu).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
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