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PREDMET: Prijedlog za za preraspodjelu jesenskog redovitog ispitnog roka  

 

Poštovani, 

predstavnici studenata u Studenskom zboru upoznati su s problemom izlaznosti 

studenata na ispitne rokove u mjesecu rujnu, posebno na prvi ispitni rok koji se održava u 

prvom tjednu rujna. Statistika izlaznosti koju nam je dostavio g. Relković uz odobrenje 

prodekanice doc. dr. sc. Grubišić, jasno pokazuje smanjeni interes studenata za izlazak na 

jesenski redoviti ispitni rok. U cilju pobljšanja ne samo statističkih podataka o izlaznosti i 

prolaznosti studenata već i omogućavanja studentima dovoljno vremena za kvalitetnu 

pripremu za rujanske rokove, što u konačnici olakšava posao i profesorima i drugim 

ispitivačima Fakulteta, Studentski zbor predlaže sljedeću modifikaciju rujanskih ispitnih 

rokova: 

- Prvi rok, umjesto u prvom tjednu rujna, održao bi se u drugom tjednu rujna 

-   Drugi rok, umjesto u trećem tjednu rujna, održao bi se u četvrtom tjednu rujna 

Studentski zbor je navedeni prijedlog predstavio studentima svih studija Pravnog 

fakulteta te im omogućio da se očituju o prijedlogu putem e-ankete
1
 čiji rezultati pokazuju 

                                                           
1 E-anketa je glasila: „Kao što već znate, prošle akademske godine se nije održao izvanredni "dekanski" rok. 

 Niti ove godine se neće održati. Razlog neodržavanja jest nalog Sveučilišta da se svi ECTS bodovi ostvare i upišu do 30. 

rujna (zadnji dan akademske godine). Studentski zbor će uputiti prijedlog Upravi s namjerom da se jesenski ispitni rokovi 

prebace za jedan tjedan unaprijed. Trenutno se rokovi održavaju u prvom i trećem tjednu mjeseca rujna. Statistika izlaznosti 

pokazuje da određeni broj studenata (zbog kraćeg vremena za pripremu ispita) ne uspije izaći na prvi rok u mjesecu rujnu. 

Mišljenja smo da bi pomicanjem roka (u drugi tjedan rujna) veći broj studenata uspjelo spremiti planirani ispit već za prvi 

rok. Tada bi bilo i više vremena za spremanje ispita do drugog roka mjeseca rujna, koji bi se održao u četvrtom tjednu. Ako 



 

 

kako su studenti velikom većinom s istim suglasni. Naime, čak 96 % ispitanih studenata
2
 bilo 

je za pomicanje rujanskih ispitnih rokova. 

Usvajanjem ovog prijedloga produljilo bi se vrijeme koje studenti imaju na 

raspolaganju za pripremu ispita tijekom ljetne stanke čime bi se, prema našem mišljenju, 

povećala njihova izlaznost i prolaznost na prvom rujanskom roku, što je u interesu i studenata 

i nastavnog osoblja Fakulteta. Time bi se barem djelomično doskočilo problemu masovnog 

neizlaska na prijavljeni ispit, odnosno izlaska na ispit još nespremnih studenata koji nerijetko 

prvi rok u rujnu doživljavaju kao ''probni''. Također, s obzirom na činjenicu nemogućnosti 

održavanja tzv. dekanskog roka na koji su studenti već bili naviknuti, pomicanjem termina 

ispita u rujnu za jedan tjedan kasnije postigao bi se praktički isti učinak - postojanje dva 

''iskoristiva'' roka za polaganje ispita, pa bi pitanje dekanskog roka i za studente postalo 

bespredmetno. 

Svjesni smo činjenice da neke katedre pismene ispite održavaju krajem tjedna čime 

dopuštaju mogućnost usmenog dijela ispita u sljedećem tjednu. Zato predlažemo da 

organizacija pojedinih ispita u rujnu bude slična ili ista onima tijekom izvanrednih ispitnih 

rokova u studenom i travnju, kada se svi ispiti (i pismeni i usmeni) u pravilu održavaju u 

jednom tjednu. Važno je istaknuti i kako smo izravno upitali referenta g. Relkovića o 

mogućim tehničkim i drugim problemima koje bi mogao prouzročiti predloženi pomak 

ispitnih rokova u rujnu, na što nam je on istaknuo kako isti ne bi smetao ili ugrožavao 

postupak i vremenski slijed upisa studenata u novu akademsku godinu koji se odvijaju pri 

kraju/po završetku jesenskog redovitog ispitnog roka. 

                                                                                                                                                                                     
naš prijedlog uđe u izvedbeni plan, počet će se primjenjivati od sljedeće akademske godine (rujan 2015.g.) jer se za ovu 

akademsku godinu ne može mijenjati već izglasani Izvedbeni plan (donio se u rujnu prošle godine). Ova anketa će nam 

poslužiti za argumentaciju u sastavljanju prijedloga, pa vas molimo da pozovete ostale kolege da ju ispune.“ 

Konkretno pitanje koje je bilo postavljeno studentuima glasilo je: ''Jeste li za to da se ispitni rokovi u rujnu pomaknu za jedan 

tjedan unaprijed?'', a ponuđeni odgovori su bili ''Da, želim da se pomaknu ispitni rokovi u rujnu.'' ili ''Ne, želim da u rujnu 

ispitni rokovi ostanu u istom terminu.''. 

2  Uzorak: 1 088 studenata;  96% (1 042) je odgovorilo ''Da, želim da se pomaknu ispitni rokovi u rujnu.'', a 

 4% (46) je odgovorilo ''Ne, želim da u rujnu ispitni rokovi ostanu u istom terminu.''. 

 



 

 

Slijedom svega navedenog, molimo Vas da uzmete u obzir opisani prijedlog i 

argumentaciju pri planiranju i izglasavanju Izvedbenog plana za sljedeću akademsku godinu. 

 

Stojimo na raspolaganju za razgovor o navedenome, a sve s ciljem poboljšanja 

izlaznosti i prolaznosti na ispitima na Pravnom fakultetu i još bolje organizacije nastave i 

cijelog Fakulteta kojoj Uprava zasigurno teži. 

 

S poštovanjem, 

Zvonimir Brzić 

predsjednik Studentskog zbora 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu



 

 



 

 

 

 


