Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli na svojoj 6. sjednici održanoj 10. svibnja 2016. godine, donosi sljedeći
Pravilnik
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o završnom radu i završnom koncertu na preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim i stručnim studijima
Članak 1.
U članku 5. Pravilnika o završnom radu i završnom koncertu na preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim i stručnim studijima (KLASA: 003-05/15-01/34, URBROJ: 380-01-15-1 od 7. srpnja
2015 godine i KLASA: 003-05/15-01/34, URBROJ: 380-01-16-2 od19. veljače 2016. godine),
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Završni rad treba biti napisan u formatu A4; vrsta slova: Arial; veličina slova teksta 12;
podrubne bilješke 10; prored 1,5; prored u bilješci 1,0; margine 2,5 cm u digitalnom obliku (na
CD-u), a sastoji se od:
- prve ili vanjske naslovne stranice (prilog 1 Pravilnika)
- druge ili unutarnje naslovne stranice (prilog 1 Pravilnika)
- potpisane izjave o akademskoj čestitosti
- potpisane izjave o korištenju autorskog djela
- sadržaja
- uvoda
- obrade teme
- zaključka
- popisa literature i drugih izvora podataka koji su upotrijebljeni u izradi završnog rada
- priloga (ako postoje)
- sažetka na hrvatskom jeziku, jeziku na kojem je rad pisan i na engleskom jeziku
- ključne riječi na hrvatskom jeziku, jeziku na kojem je rad pisan i na engleskom jeziku.“
Članak 2.
U članku 11. riječi: „dva CD-a“ unutar zagrade zamjenjuju se riječima „jedan CD“.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osnog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Rektor
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r.
KLASA: 003-05/15-01/34
URBROJ: 380-01-16-3
U Puli, 10. svibnja 2016. godine
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prilog 1
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Naziv sastavnice

IME PREZIME

NASLOV ZAVRŠNOGA RADA
Završni rad

Pula, ___ godine
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prilog 2
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Naziv sastavnice

IME PREZIME

NASLOV ZAVRŠNOGA RADA
Završni rad

JMBAG: ……….., redoviti student
Studijski smjer:

Predmet:
Znanstveno područje:
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
Mentor:

Pula, ________, ___ godine
(mjesec)
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