Na temelju članka 46., a u svezi s člankom 72. te člankom 122. Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu
(pročišćeni tekst - ožujak, 2018.), Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu na 4. redovitoj
sjednici u akad. god. 2018./2019. održanoj dana 16. siječnja 2019. godine donosi
PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SLOBODNE STUDIJSKE GODINE
Članak 1.
U Pravilniku o korištenju slobodne studijske godine, donesenom na 9. sjednici Fakultetskog vijeća u
akad. god. 2015./2016. održanoj dana 14. ožujka 2016. godine (KLASA: 003-08/16-06/0003;
URBROJ: 2181-190-00-16-0016), mijenja se članak 2. na način da se iza stavka 3. dodaje novi stavak
4. koji glasi:
“(4) Iznimno se korištenje sabbaticala može odobriti voditelju centra tijekom važećeg mandata ako se
njegov program rada za vrijeme korištenja sabbaticala temelji na unaprijeđenju rada tog centra te
omogućuje neometano obavljanje svih obveza voditelja centra.”
Članak 2.
mijenja se članak 4. na način da se iza stavka 3. dodaje novi stavak 4. koji glasi:
“(4) Iznimno, ako nije moguće osigurati odgovarajuću stručnu zamjenu preraspodjelom zaduženja ili
angažiranjem vanjskog suradnika, na zahtjev nastavnika i uz suglasnost matične ustrojbene jedinice,
nastavniku se može odobriti korištenje sabbaticala na način da tijekom korištenja sudjeluje u
nastavnom procesu po posebnom režimu.”
Članak 3.
mijenja se članak 8. stavak 2. na način da sada glasi:
“(2) Nastavnici za vrijeme korištenja sabbaticala, osim u iznimnim slučajevima predviđenim ovim
Pravilnikom, ne mogu obnašati položajna zvanja, ne mogu sudjelovati u radu tijela Fakulteta i njegovih
ustrojbenih jedinica (Fakultetskog vijeća, Vijeća odsjeka, Vijeća katedre, Vijeća centra) niti u
realizaciji nastave ali ako su suglasni mogu biti imenovani i sudjelovati u radu svih povjerenstva i
odbora Fakulteta.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na službenim mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta.
KLASA: 003-05/19-02/0001
URBROJ: 2181-190-00-190-0003
Split, 16. siječnja 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 16. siječnja 2019. godine te stupa na snagu dana 24. siječnja 2019. godine.
TAJNICA
Maja Kuzmanić, dipl. iur.

