SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET

STATUT

Split, veljača 2019. godine
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Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Narodne novine 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13,
139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), članka 141. st.4. Statuta Sveučilišta u Splitu, članka 77.
stavka 2. i članka 28., a sukladno članku 46. Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu (pročišćeni
tekst, ožujak – 2018.), Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu, na 5. redovitoj sjednici
u akademskoj godini 2018/19. održanoj dana 13. veljače 2019. godine donosi

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
STUDENATA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se povrede obveza studenata Filozofskog fakulteta u Splitu (dalje:
Fakultet), stegovne mjere, stegovni organi, način provođenja stegovnog postupka te izvršenje
stegovnih mjera.
Članak 2.
Student ima obvezu poštivati Statut Sveučilišta u Splitu, Pravilnik o studiju i režimu studiranja
na Sveučilištu u Splitu, Statut Filozofskog fakulteta u Splitu, ovaj Pravilnik i druge opće akte
Fakulteta te uredno izvršavati svoje nastavne i druge obveze na Fakultetu.
Studenti su dužni čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta, Fakulteta, zaposlenika, studenata i
svih drugih dionika u nastavnom procesu.

II. VRSTA POVREDA OBVEZE
Članak 3.
Povrede utvrđuju se kao lakše i teže povrede obveze.
Članak 4.
Lakše povrede obveze su:
1. namjerno ometanje bilo kojeg oblika nastave;
2. neprimjereno ponašanje prema nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta
ili studentima (npr. psovanje, vikanje...);
3. nedopušteno primanje i pružanje pomoći te uporaba nedopuštenih pomagala na provjerama
znanja;
4. zlouporaba prostorija, materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih uređaja
Fakulteta;
5. dolazak na Fakultet ili druga mjesta gdje se izvodi nastava pod vidnim utjecajem alkohola
ili drugih opojnih sredstava;
6. uzrokovanje krajnjom nepažnjom materijalne štete na opremi i sredstvima te u prostorijama
Fakulteta ili na drugim mjestima gdje se izvodi nastava;
7. pušenje u prostorijama Fakulteta;
8. korištenje mobilnih uređaja tijekom nastavnog procesa, ako isti nije u funkciji toga procesa;
9. neovlašteno korištenje izlaza za nuždu u slučaju opasnosti.
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Članak 5.
Teže povrede obveze su:
1. krivotvorenje podataka u indeksu i ostalim ispravama vezanim za studij i ostvarenje
studentskih prava;
2. nedopušten pristup računalnoj i mrežnoj opremi Fakulteta koja nije predviđena za
slobodnu uporabu studenata i/ili korištenje računalne i mrežne opreme Fakulteta u
nelegalne svrhe;
3. prezentiranje tuđeg rada kao svojeg, krivo predstavljanje, nazočnost provjeri znanja u
ime druge osobe;
4. neprilično ponašanje u prostorijama Fakulteta ili na drugim mjestima gdje se izvodi
nastava (izazivanje ili sudjelovanje u neredima ili fizičkim obračunima, svaki oblik
seksualnog uznemiravanja ili izricanja uvreda i prijetnji nastavnicima, zaposlenicima ili
studentima);
5. širenje neistina o fakultetu, nastavnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta;
6. konzumiranje alkohola ili drugih opojnih sredstava za vrijeme nastave;
7. namjerno uzrokovanje materijalne štete na opremi i sredstvima te u prostorijama
Fakulteta ili na drugim mjestima gdje se izvodi nastava;
8. opetovano počinjenje lakše povrede tijekom studiranja na Fakultetu;
9. druga ponašanja kojima se grubo narušava ugled Fakulteta, studenata i akademske
zajednice.
Članak 6.
Kaznena odgovornost ili odgovornost za prekršaj ne isključuje stegovnu odgovornost.

III. STEGOVNE MJERE
Članak 7.
Za lakše povrede obveze studentu se može izreći jedna od ovih mjera:
1. opomena;
2. isključenje sa studija do jedne godine.
Članak 8.
Za teže povrede obveze studentu se može izreći jedna od ovih mjera:
1. opomena pred isključenje;
2. isključenje sa studija do dvije godine;
3. isključenje sa studija bez mogućnosti ponovnog upisa na Fakultet.

IV. STEGOVNI ORGANI
Članak 9.
Odluku o stegovnoj mjeri za povrede obveze donosi stegovno povjerenstvo za provođenje
postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti studenata Fakulteta (u daljnjem tekstu stegovno
povjerenstvo).
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Članak 10.
Stegovno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. Fakultetsko vijeće imenuje predsjednika
i jednog člana stegovnog povjerenstva iz reda nastavnika, jednog člana iz reda suradnika
Fakulteta te dva člana iz reda studenata.
Predstavnici studenata imenuje se na prijedlog Studentskog zbora Fakulteta.
Mandat stegovnog povjerenstva traje dvije godine.

V. STEGOVNI POSTUPAK
Članak 11.
Stegovni postupak pokreće dekan, na temelju prijave ili po vlastitoj inicijativi nakon saznanja
za učinjenu povredu obveza, dostavljanjem pisanog zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka
predsjedniku Stegovnog povjerenstva.
Pisani zahtjev treba sadržavati: podatke o počinitelju stegovnog prijestupa, činjenični opis
prijestupa, pravnu oznaku kojim je ta povreda utvrđena kao stegovno djelo te prijedlog stegovne
mjere prema ovom Pravilniku.
Članak 12.
Stegovni postupak se provodi na sjednici stegovnog povjerenstva, na kojoj je prisutna
dvotrećinska većina članova. Odmah nakon primitka zahtjeva o pokretanju stegovnog postupka,
a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, predsjednik stegovnog povjerenstva
će zakazati sjednicu na koju se poziva student na koga se zahtjev odnosi i studentski
pravobranitelj.
Uz pisani poziv na raspravu, studentu i studentskom pravobranitelju, dostavlja se i zahtjev za
pokretanje stegovnog postupka. Poziv sadrži upozorenje da se sjednica, pod propisanim
uvjetima, može održati bez njihove nazočnosti.
Student i studentski pravobranitelj mogu dostaviti, stegovnom povjerenstvu, pisano očitovanje
o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za izricanje stegovne mjere te predložiti
pozivanje svjedoka.
Članak 13.
Dan i vrijeme sjednice odredit će se na način da studentu ostane dovoljno vremena za
pripremanje obrane, a vrijeme između dostave poziva i dana rasprave ne smije biti kraće od 8
(osam) dana.
Ako studentski pravobranitelj, iako mu je poziv uredno dostavljen, nije dostavio pisano
očitovanje prije početka sjednice ili se ne odazove pozivu i ne opravda svoj izostanak smatrat
će se da nema primjedbi i prijedloga te se sjednica može održati bez njegove nazočnosti.
Stegovno povjerenstvo može raspravljati o zahtjevu za pokretanje postupka stegovnog postupka
i bez nazočnosti studenta na kojeg se zahtjev odnosi ili svjedoka čije je pozivanje predložio,
pod uvjetom da se nisu odazvali ili nisu opravdali svoj izostanak iako je poziv uredno
dostavljen.
Članak 14.
Studentu i studentskom pravobranitelju se dostava poziva obavlja slanjem na službenu
fakultetsku adresu elektroničke pošte ili preporučenom pošiljkom na adresu koju je student unio
u studomat kao adresu mjesta stanovanja/prebivališta (prema uvidu u ISVU).
Svjedoku se poziv dostavlja slanjem preporučenom pošiljkom na adresu koja je navedena u
pismenu kojim je predloženo njegovo svjedočenje.
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Članak 15.
Sjednica stegovnog povjerenstva počinje čitanjem zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.
Ako je dostavljeno, pred stegovnim povjerenstvom mora biti izloženo očitovanje studenta i
studentskog pravobranitelja o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za izricanje
stegovne mjere .
Nakon toga pozvat će se student protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak da se izjasni o
navodima u zahtjevu za pokretanje postupka i iznese svoju obranu. Ako su prisutni studentski
pravobranitelj i svjedoci zatražit će se njihov iskaz. Na sjednici student ima pravo iznositi
činjenice, predlagati dokaze, postavljati pitanja svjedocima ako ih ima te davati dopunske
obavijesti vezane uz iskaze svjedoka.
Predsjednik stegovnog povjerenstva može zabraniti postavljanje sugestivnih pitanja, pitanja
usmjerenih na odugovlačenje postupka kao i onih koja nisu u neposrednoj vezi s vođenjem
stegovnog postupka.
Prije završetka sjednice predsjednik stegovnog povjerenstva daje riječ studentu protiv kojeg
se vodi postupak te nakon njegovog izlaganja zaključuje sjednicu i povlači se s članovima
stegovnog povjerenstva na vijećanje i glasovanje o odluci.
Članak 16.
Na sjednici se vodi zapisnik u koji se unose podaci značajni za odlučivanje.
U zapisniku se mora naznačiti sastav stegovnog povjerenstva, imena svih prisutnih, mjesto i
dan te vrijeme početka održavanja sjednice.
U zapisnik se unosi sažeti sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka, iskaz studenta,
studentskog pravobranitelja i svjedoka ako su prisutni, tijek dokaznog postupka te druga
pitanja značajna za odlučivanje.
Zapisnik potpisuje predsjednik stegovnog povjerenstva.
Članak 17.
Stegovno povjerenstvo, tajnim glasovanjem, donosi odluku većinom glasova svih članova
Stegovnog povjerenstva. Odluku o stegovnoj odgovornosti stegovno povjerenstvo može
donijeti odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja sjednice.
Stegovno povjerenstvo može studenta osloboditi optužbe za povredu obveze ili proglasiti
krivim i izreći stegovnu mjeru.
Pri izricanju stegovne mjere uzimaju se u obzir osobito: težina povrede i posljedice, stupanj
odgovornosti studenta, okolnosti pod kojim je povreda učinjena, raniji rad i ponašanje studenta
te druge okolnosti relevantne za izricanje stegovne mjere.
Članak 18.
Odluka stegovnog povjerenstva u pisanom obliku dostavlja se studentu protiv kojega je
postupak vođen i podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka te studentskom pravobranitelju
ako je sudjelovao u postupku.
Odluka se dostavlja osobnom predajom ili slanjem na službenu fakultetsku adresu elektroničke
pošte ili preporučenom pošiljkom na adresu koju je student unio u Studomat kao adresu mjesta
stanovanja/prebivališta (prema uvidu u ISVU).
Članak 19.
Protiv odluke Stegovnog povjerenstva student odnosno podnositelj zahtjeva za pokretanje
postupka može podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću.
Protiv stegovne mjere opomene i opomene pred isključenje nije dopušten pravni lijek.
Prigovor se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana dostave odluke.
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Članak 20.
Fakultetsko vijeća može žalbu odbiti i potvrditi prvostupanjsku odluku ili preinačiti
prvostupanjsku odluku.
Odluka Fakultetskog vijeća je konačna.

VI. ZASTARA
Članak 21.
Pokretanje stegovnog postupka zastarijeva nakon 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu
obveze.
Ako povreda obveze sadrži obilježja kaznenog djela, zastara nastupa kada i zastara kaznenog
djela.
Zastara pokretanja stegovnog postupka ne teče u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza te od
21. prosinca do 7. siječnja tekuće godine.
VII. IZVRŠENJE STEGOVNIH MJERA
Članak 22.
Stegovne mjere izvršavaju se nakon konačnosti odluke u provedenom stegovnom postupku.
Članak 23.
Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri pohranjuje se u osobni dosje studenta, dok se stegovna mjera
isključenja sa studija upisuje u sve službene evidencije koje se vode o studentu.

VIII. MATERIJALNA ODGOVORNOST STUDENATA
Članak 24.
Student materijalno odgovara za svaku štetu koju namjerno ili krajnjom nepažnjom počini na
opremi i sredstvima te u prostorijama Fakulteta ili na drugim mjestima gdje se izvodi nastava.
Student iz prethodnog stavka ovog članka dužan je naknaditi materijalnu štetu uspostavom
prijašnjeg stanja ili naknadom u novcu. Ako student koji je počinio materijalnu štetu, u
određenom roku ne naknadi štetu Fakultetu, dekan će protiv studenta pokrenuti postupak za
naknadu štete pred nadležnim organima.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Navođenje imenica student, nastavnik, predsjednik i sl. ne može se ni u kojem smislu tumačiti
kao osnova za spolnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 26.
Ovaj Pravilnik donosi Fakultetsko vijeće uz prethodno mišljenje Studentskog zbora Fakulteta.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način istovjetan donošenju ovog Pravilnika.
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Članak 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na službenim mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta.
KLASA: 602-04/19-05/0001
URBROJ: 2181-190-00-19-0001
Split, 13. veljače 2019. godine
DEKANICA

Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov

Ovaj Pravilnik objavljen je na službenim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči u sjedištu
Filozofskog fakulteta u Splitu dana 13. veljače 2019. godine te stupa na snagu dana 21. veljače
2019. godine.
TAJNICA
Maja Kuzmanić, dipl. iur.
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