
Na temelju članka 63. stavak 6. točka 3. i članka 72. stavak 7. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i 

članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj sjednici održanoj 22. travnja 2009., donosi 

  

 

PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA 

 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se ustroj i izvedba poslijediplomskih studija iz pravnih 

znanosti. 

(2) Odredbe ovog pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na poslijediplomske 

studije iz socijalnih djelatnosti koji se izvode na Pravnom fakultetu. 

 

I. Vrste i trajanje studija 

 

Članak 2. 

(1) Poslijediplomski specijalistički studij ustrojava se u pravilu u trajanju od dvije godine 

(četiri semestra). 

(2) Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) ustrojava se u trajanju od tri godine 

(šest semestara). 

 

Članak 3. 

(1) Odluku o ustrojavanju poslijediplomskih studija donosi Senat Sveučilišta na prijedlog 

Fakultetskog vijeća. 

(2) Zajednički poslijediplomski studiji s fakultetima drugih sveučilišta mogu se osnovati 

posebnim sporazumom.  

(3) U nastavi na poslijediplomskim studijima mogu sudjelovati nastavnici u znanstveno-

nastavnim zvanjima s drugih fakulteta i sveučilišta te drugi istaknuti znanstvenici i stručnjaci. 

 

II. Uvjeti za upis studenata koji su završili dodiplomski/diplomski studij 

 

Članak 4. 

(1) Poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti može upisati osoba koja je 

završila dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur) ili osoba 

koja je završila diplomski pravni studij i stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) te koja 

poznaje jedan svjetski jezik u mjeri da se može koristiti stranom literaturom 

(2) Poslijediplomski sveučilišni studij iz pravnih znanosti može upisati osoba koja je završila 

dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur), ili osoba koja je 

završila diplomski pravni studij i stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) s najmanje 

prosječnom ocjenom 3,5 ili koja je objavila jedan znanstveni rad ili dva stručna rada te koja 

poznaje dva svjetska jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom 

(3) Iznimno se izvedbenim planom poslijediplomskog studija može omogućiti upis na 

poslijediplomski studij i osobama koje su završile drugi dodiplomski/diplomski sveučilišni 

studij iz društvenih, humanističkih i drugih znanosti pod uvjetom da ovladaju odgovarajućim 

razlikovnim sadržajem iz programa dodiplomskog/diplomskog pravnog studija polaganjem 

određenih ispita iz tog programa i to u opsegu od najviše 30 ECTS bodova za upis na 



poslijediplomski specijalistički studij, odnosno 60 ECTS bodova za upis na poslijediplomski 

sveučilišni studij. Pri utvrđivanju odgovarajućeg razlikovnog sadržaja, odnosno ispita koje 

osoba treba položiti povjerenstvo će uzeti u obzir njena prethodno stečena znanja. 

(4) Prednost pri upisu na poslijediplomske studije imaju pristupnici s višom prosječnom 

ocjenom. 

 

Članak 5. 

Upis na poslijediplomski studij provodi se na temelju javnog natječaja. U natječaju se navode 

uvjeti za upis, način provjere ispunjavanja tih uvjeta te osnove studijskog programa studija. 

 

III. Uvjeti za upis u više semestre poslijediplomskog sveučilišnog studija 

 

Članak 6. 

U treći semestar poslijediplomskog sveučilišnog studija može se upisati student koji je 

ostvario najmanje ukupno 30 ECTS bodova, u četvrti koji je ostvario najmanje ukupno 45 

ECTS bodova i podnio prijavu teme doktorske disertacije, a u peti semestar koji je ostvario 

najmanje ukupno 60 ECTS bodova. 

 

IV. Prijelaz na poslijediplomski sveučilišni studij 

 

Članak 7. 

(1) Osoba koja je na ovom Fakultetu završila poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih 

znanosti i stekla 120 ECTS bodova s prosječnom ocjenom najmanje 3,5, koja poznaje dva 

svjetska jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom te koja je provela originalno 

znanstveno istraživanje, odnosno objavila znanstvene radove u opsegu predviđenom 

programom poslijediplomskog sveučilišnog studija, a koje istraživanje, odnosno znanstveni 

rad nije dio završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju, može podnijeti 

molbu da joj se odobri upis u četvrti semestar poslijediplomskog sveučilišnog studija. 

(2) Odluku o upisu donosi Vijeće poslijediplomskih studija na temelju prijedloga povjerenstva 

koje je Vijeće imenovalo za razmatranje podnesene molbe. Povjerenstvo provjerava jesu li 

ispunjeni uvjeti te utvrđuje pripadajući broj ECTS bodova za znanstveno-nastavni i za 

znanstveno-istraživački dio studija. 

 

Članak 8. 

(1) Student koji je na ovom Fakultetu upisao poslijediplomski specijalistički studij na kojem 

se može steći 120 ECTS bodova ili poslijediplomski magistarski znanstveni studij iz pravnih 

znanosti, i na tom studiju ispunio sve uvjete studija, osim izrade i obrane završnog rada, s 

najmanje prosječnom ocjenom 3,5, koji poznaje dva svjetska jezika u mjeri da se može 

koristiti stranom literaturom, te koji je objavio najmanje tri znanstvena rada, od kojih ni jedan 

nije u pretežnom dijelu dio ocjenjenog seminarskog rada na poslijediplomskom 

specijalističkom ili magistarskom znanstvenom studiju, može podnijeti molbu da mu se 

odobri upis u četvrti semestar poslijediplomskog sveučilišnog studija. 

(4) Odluku o upisu donosi Vijeće poslijediplomskih studija na temelju prijedloga povjerenstva 

koje je Vijeće imenovalo za razmatranje podnesene molbe. Povjerenstvo provjerava jesu li 

ispunjeni uvjeti te utvrđuje pripadajući broj ECTS bodova za znanstveno-nastavni i za 

znanstveno-istraživački dio studija. 



Članak 9. 

(1) Student koji je upisan u ili osoba koja je završila poslijediplomski specijalistički studij, 

poslijediplomski magistarski znanstveni studij iz pravnih znanosti u zemlji ili inozemstvu na 

kojem se može steći manje od 120 ECTS bodova, a studij je završio s prosječnom ocjenom 

3,5, ili je tijekom studija ostvario prosječnu ocjenu 3,5, te koji poznaje dva svjetska jezika u 

mjeri da se može koristiti stranom literaturom, može podnijeti molbu da mu se odobri prijelaz 

na poslijediplomski sveučilišni studij na ovom Fakultetu i da mu se priznaju razdoblja studija, 

odnosno ispiti iz pojedinih nastavnih predmeta sa studija s kojega prelazi. 

(2) Odluku o upisu donosi Vijeće poslijediplomskih studija na temelju prijedloga povjerenstva 

koje je Vijeće imenovalo za razmatranje podnesene molbe. Povjerenstvo utvrđuje koja se 

razdoblja studija, odnosno ispiti iz kojih nastavnih predmeta mogu priznati. Povjerenstvo 

utvrđuje i pripadajući broj ECTS bodova koji se priznaje. 

 

V. Prijelaz na poslijediplomski specijalistički studij 

 

Članak 10. 

(1) Student koji je na ovom Fakultetu upisao poslijediplomski sveučilišni studij ili 

poslijediplomski magistarski znanstveni studij može podnijeti molbu da mu se odobri prijelaz 

na poslijediplomski specijalistički studij na ovom Fakultetu te da mu se prizna razdoblje 

studija, odnosno ispiti iz pojedinih nastavnih predmeta. 

(2) Odluku o prijelazu donosi Vijeće poslijediplomskih studija na prijedlog povjerenstva koje 

je Vijeće imenovalo za razmatranje podnesene molbe. Povjerenstvo utvrđuje koja se razdoblja 

studija, odnosno ispiti iz kojih nastavnih predmeta se studentu iz stavka 1. ovog članka mogu 

priznati. Povjerenstvo utvrđuje i pripadajući broj ECTS bodova. 

 

VI. Ustrojstvo i izvedba studija 

 

Članak 11. 

(1) Poslijediplomski studiji ustrojavaju se kao redoviti ili izvanredni studiji. 

(2) Školarinu plaća student, sam ili uz potporu državnog tijela odnosno pravne ili fizičke 

osobe koja ga upućuje na studij. 

(3) Visinu školarine određuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija. 

(4) Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.  

(5) Studentu kojemu je odobreno produljenje studija odredit će se plaćanje dodatnih troškova 

u skladu s Pravilnikom o troškovima poslijediplomskog studija. Odluku o dodatnim 

troškovima donosi Vijeće poslijediplomskih studija. 

 

Članak 12. 

(1) Poslijediplomski studiji se ustrojavaju i izvode prema studijskom programu i izvedbenom 

planu. 

(2) Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskih studija oblikuje se u skladu s 

odredbama Zakona i općih akata Sveučilišta i Fakulteta.  

(3) Studijski program donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Fakultetskog vijeća. 

(4) Studijski program poslijediplomskog studija sastoji se od obveznih i izbornih predmeta te 

ostalih studijskih sadržaja, s naznakom ECTS bodova za svaki sadržaj. 

(5) Izvedbeni plan poslijediplomskog studija donosi Fakultetsko vijeće.  

(6) Poslijediplomski specijalistički studij može trajati najviše četiri godine, a poslijediplomski 

sveučilišni studij šest godina, računajući od dana početka nastave u prvom semestru studija 



koji je student upisao. Na obrazloženi pisani zahtjev studenta, ako za to postoje opravdani 

razlozi, odluku o produljenju poslijediplomskog studija donosi Vijeće poslijediplomskih 

studija. 

  

Članak 13. 

(1) Studentu poslijediplomskog studija imenuje se mentor studija pri čemu će se, prema 

mogućnostima, voditi računa o želji studenta te o ravnomjernom opterećenju nastavnika. 

(2) Za mentora studija se može imenovati nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju. 

(3) Mentor studija podnosi Vijeću poslijediplomskih studija godišnje pisano izvješće o radu 

studenta čiji je mentor. 

 

VII. ECTS bodovi  

 

Članak 14. 

(1) Poslijediplomski sveučilišni studiji iz pravnih znanosti usklađen je s europskim sustavom 

prijenosa bodova (dalje: ECTS), radi omogućavanja mobilnosti studenata. 

(2) Sukladno navedenom sustavu, određuje se bodovna vrijednost svakog studijskog sadržaja 

(nastavni predmeti, seminarski radovi, originalna znanstvena istraživanja, znanstveni radovi, 

završni rad i dr.) na način da poslijediplomski student u jednom semestru upisuje u pravilu 30 

ECTS bodova. 

(3) Ukupna bodovna vrijednost upisanih studijskih sadržaja na poslijediplomskom 

specijalističkom studiju u pravilu iznosi 120 ECTS bodova, a ukupna bodovna vrijednost 

upisanih studijskih sadržaja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u pravilu iznosi 180 

ECTS bodova. 

 

VIII. Nastava i nadzor njene kvalitete 

 

Članak 15. 

(1) Nastava na poslijediplomskom studiju izvodi se u obliku predavanja, diskusijskih skupina, 

seminara,    konzultacija    te    drugih    oblika    nastave    utvrđenih    izvedbenim    planom. 

(2) Nastava u obliku predavanja i diskusijskih skupina  izvodi se za nastavni predmet koji je 

upisalo više od pet studenata. Ako je nastavni predmet upisalo pet ili manje studenata, nastava 

se izvodi u obliku konzultacija. 

(3) Središnja je komponenta poslijediplomskog sveučilišnoga studija znanstveno istraživanje. 

(4) Nastavni predmeti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju su opći predmeti, predmeti 

smjera te znanstveno-istraživački seminari. 

(5)  Opći predmeti poslijediplomskog sveučilišnog studija su zajednički svim smjerovima 

studija.  Izvode  se  u  obliku predavanja i  diskusijskih  skupina  u jednakom  omjeru radi 

usvajanja metodologija nužnih za znanstveno istraživanje. 

(6)  Predmeti smjera poslijediplomskog sveučilišnog studija mogu biti obvezni ili izborni. 

Izvode se u obliku predavanja i diskusijskih skupina u jednakom omjeru, radi usvajanja 

recentnih znanstvenih spoznaja u pojedinoj znanstvenoj grani kao nužne pretpostavke za 

znanstveno istraživanje. 

(7)  Znanstveno-istraživački seminari kao nastavni predmeti poslijediplomskog sveučilišnog 

studija izvode se pod vodstvom predmetnog nastavnika, radi produbljenog sudjelovanja 

doktoranda u znanstveno-istraživačkom radu. 



Članak 16. 

Vijeće poslijediplomskih studija sustavno nadzire kvalitetu nastave na poslijediplomskim 

studijima putem studentskih anketa i na druge odgovarajuće načine. 

 

Članak 17. 

(1) Nastava se izvodi po semestrima ili na drugi odgovarajući način. 

(2) Ukupne obveze studenata u nastavi određuju se izvedbenim planom u skladu sa općim 

aktima Sveučilišta i Fakulteta. 

(3) Studenti su dužni pohađati nastavu i izvršavati druge studijske obveze. 

 

IX. Ispiti 

 

Članak 18. 

(1) Prije pristupa obrani završnog rada student je dužan položiti ispite iz svih predmeta iz 

studijskog programa studija koje je upisao. 

(2) Ispiti se polažu pisano, usmeno ili pisano i usmeno. Način polaganja utvrđuje se 

izvedbenim planom. 

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan 

(2). Neprolazna ocjena je nedovoljan (1). 

 

Članak 19. 

(1) Ispit se polaže pred predmetnim nastavnikom odnosno pred drugim nastavnikom koji ima 

znanstveno-nastavno zvanje ili drugim istaknutim znanstvenikom i stručnjakom. 

(2) O ispitima se vodi poseban ispitni zapisnik za svaki poslijediplomski studij. 

(3) Na ispite u poslijediplomskom studiju primjenjuju se opći akti Sveučilišta i Fakulteta. 

 

X. Prijava specijalističkog završnog rada i doktorske disertacije 

 

Članak 20. 

(1) Poslijediplomski specijalistički studij završava obranom specijalističkog završnog rada, a 

poslijediplomski sveučilišni studij obranom doktorske disertacije. 

(2) Specijalistički završni rad treba biti samostalan rad kojim pristupnik dokazuje da je stekao 

znanstvena i stručna znanja potrebna za obavljanje određenih specijalističkih visokostručnih 

poslova.  

(3) Doktorska disertacija treba biti izvoran i samostalan znanstveni rad, a po metodologiji 

obrade i stupnju doprinosa znanosti prikladan za utvrđivanje pristupnikove sposobnosti da kao 

samostalni istraživač djeluje u znanstvenom polju prava. 

 

Članak 21. 

(1) Student poslijediplomskog specijalističkog studija dužan je temu završnog specijalističkog 

rada prijaviti do početka zadnjeg semestra u posljednjoj godini studija. Tijekom zadnjeg 

semestra student, pod nadzorom mentora, izrađuje prijedlog završnog specijalističkog rada. 

(2) Temu završnog specijalističkog rada odobrava Vijeće poslijediplomskih studija na temelju 

mišljenja stručnog povjerenstva. 

(3) Student poslijediplomskog sveučilišnog studija dužan je najkasnije po završetku trećeg 

semestra studija izraditi prijavu teme doktorske disertacije.  

(4) Prijava teme doktorske disertacije mora sadržavati prijedlog naslova disertacije, 



obrazloženje teme, temeljni cilj i plan istraživanja, metodologiju istraživanja, preliminarni 

popis literature te očekivani znanstveni doprinos disertacije.  

(5) Prijava teme doktorske disertacije podnosi se Fakultetskom vijeću, koje imenuje 

povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i njenu obranu. Povjerenstvo se 

imenuje u skladu s člankom 23. stavak 2. i 5. ovog Pravilnika. Povjerenstvo je dužno u roku 

od 30 dana sastaviti izvješće o prijavi teme doktorske disertacije. Student može pristupiti 

obrani prijave teme doktorske disertacije kad ostvari najmanje 60 ECTS bodova. Datum 

obrane određuje povjerenstvo. Datum obrane objavljuje se na oglasnoj ploči Fakulteta. 

Obrana prijave teme doktorske disertacije je javna. O obrani prijave teme doktorske 

disertacije povjerenstvo sastavlja zapisnik. Izvješće o prijavi teme doktorske disertacije i 

zapisnik o obrani prijave teme doktorske disertacije povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 

vijeću. 

(6) Fakultetsko vijeće na temelju pozitivnog izvješća povjerenstva odobrava temu doktorske 

disertacije i određuje mentora doktorske disertacije.  

 

XI. Ocjena završnog specijalističkog rada, odnosno doktorske disertacije 

 

Članak 22. 

(1) Izrađeni završni specijalistički rad u dostatnom broju primjeraka student podnosi vijeću 

pojedinog poslijediplomskog studija. 

(2) Izrađenu doktorsku disertaciju u dostatnom broju primjeraka student podnosi 

Fakultetskom vijeću. 

 

Članak 23. 

(1) Kad vijeće pojedinog poslijediplomskog specijalističkog studija zaprimi izrađeni završni 

specijalistički rad, predlaže Vijeću poslijediplomskih studija imenovanje povjerenstva za 

ocjenu rada. Kad Fakultet zaprimi izrađenu doktorsku disertaciju, Fakultetsko vijeće imenuje 

povjerenstvo za ocjenu disertacije. 

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imenuju se iz reda nastavnika u znanstveno-

nastavnom zvanju te drugih istaknutih znanstvenika i stručnjaka u znanstvenom području na 

koje se odnosi tema završnog specijalističkog rada, odnosno doktorske disertacije. 

(3) Jedan član povjerenstva mora biti osoba koja nije zaposlena na Fakultetu. 

(4) Mentor ne može biti predsjednikom povjerenstva. 

(5) Broj članova povjerenstva je neparan. 

 

Članak 24. 

(1) Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada podnosi Vijeću poslijediplomskih 

studija pisano obrazloženo izvješće može li se rad pozitivno ocijeniti i prihvatiti.  

(2) Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije podnosi Fakultetskom vijeću pisano 

obrazloženo izvješće može li se doktorska disertacija pozitivno ocijeniti i prihvatiti. 

(3) Članovi povjerenstva dužni su pisano izvješće podnijeti u roku tri mjeseca od dana 

imenovanja. Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Fakultetsko vijeće iznimno može taj 

rok iz opravdanih razloga produžiti za još najduže tri mjeseca. 

 

Članak 25. 

Kad povjerenstvo podnese pisana izvješća, dekan će odmah oglasiti informaciju da su pisana 

izvješća o završnom specijalističkom radu, odnosno doktorskoj disertaciji podnesena i da sve 

zainteresirane osobe mogu u prostorijama Fakulteta, u roku petnaest dana od objavljivanja 



oglasa, pregledati podneseni završni specijalistički rad, odnosno doktorsku disertaciju i 

izvješća, te podnijeti svoje pisane primjedbe na rad i na izvješća. 

 

Članak 26. 

(1) Vijeće poslijediplomskih studija odnosno Fakultetsko vijeće raspravlja o primljenom 

završnom specijalističkom radu, odnosno doktorskoj disertaciji na temelju izvješća 

povjerenstva i pisanih primjedaba koje su podnesene do dana održavanja sjednice. 

(2) Ako Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Fakultetsko vijeće, zaključi da se 

podneseni završni specijalistički rad, odnosno doktorska disertacija ne može ocijeniti ili je 

negativno ocijeni, ono može od povjerenstva tražiti dopunsko izvješće ili može imenovati 

novo povjerenstvo za ocjenu rada. 

(3) Ako Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Fakultetsko vijeće zaključi da se završni 

specijalistički rad, odnosno doktorska disertacija može ocijeniti, ono će odlučiti prihvaća li se 

završni specijalistički rad odnosno doktorska disertacija ili ne. 

(4) Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Fakultetsko vijeće može prihvatiti završni 

specijalistički rad, odnosno doktorsku disertaciju samo onda ako ga je povoljno ocijenila 

većina članova povjerenstva. 

(5) Ako se Vijeće poslijediplomskih studija odnosno Fakultetsko vijeće ne složi s mišljenjem 

većine članova povjerenstva, ono može imenovati novo povjerenstvo za ocjenu rada. 

 

XII. Obrana završnog specijalističkog rada, odnosno doktorske disertacije 

 

Članak 27. 

(1) Ako Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Fakultetsko vijeće prihvati završni 

specijalistički rad, odnosno doktorsku disertaciju, imenuje povjerenstvo za obranu i poziva 

pristupnika na usmenu obranu rada. 

(2) U povjerenstvo za obranu imenuju se u pravilu članovi povjerenstva koji su podnijeli 

pisano izvješće o radu. Na sastav povjerenstva za obranu primjenjuju se odredbe Statuta 

Fakulteta o povjerenstvu za ocjenu rada. 

 

Članak 28. 

(1) Dekan određuje dan i mjesto obrane. 

(2) Obrana završnog specijalističkog rada, odnosno doktorske disertacije mora se održati 

najkasnije u roku dva mjeseca od dana kad je Vijeće poslijediplomskih studija odnosno 

Fakultetsko vijeće prihvatilo rad odnosno disertaciju. 

(3) Ako pristupnik bez opravdanog razloga ne pristupi obrani rada u roku iz stavka 2. ovog 

članka, dekan na prijedlog povjerenstva za obranu obustavlja postupak i vraća rad 

pristupniku. 

(4) Dekan oglašava informaciju o obrani završnog specijalističkog rada odnosno doktorske 

disertacije s podacima o pristupniku, temi rada te vremenu i mjestu održavanja obrane, 

najkasnije pet dana prije održavanja obrane. 

 

Članak 29. 

(1) Obrana završnog specijalističkog rada i doktorske disertacije je javna. 

(2) Predsjednik povjerenstva otvara postupak usmene obrane, iznosi opće podatke o 

pristupniku, o rezultatima njegova studija i njegovim radovima te ocjene izvješća na temelju 

kojih je Vijeće poslijediplomskih studija odnosno Fakultetsko vijeće povoljno ocijenilo i 

prihvatilo rad. 



(3) Nakon izvješća predsjednika povjerenstva pristupnik izlaže sadržaj svog rada i objašnjava 

zaključke do kojih je u radu došao. 

(4) Kad pristupnik izloži sadržaj rada, članovi povjerenstva postavljaju mu pitanja i iznose 

primjedbe na rad, a mogu tražiti i objašnjenja u svezi s radom i usmenom obranom. 

(5) Pristupnik je dužan odgovoriti na pitanja koja mu postave članovi povjerenstva te dati 

tražena objašnjenja. 

(6) Kad povjerenstvo nađe da se o predmetu obrane dovoljno raspravljalo, predsjednik 

povjerenstva priopćuje da je obrana zaključena, a povjerenstvo se povlači na vijećanje i 

odlučivanje glasovanjem. 

(7) Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova. 

(8) Predsjednik povjerenstva javno proglašava odluku povjerenstva. 

(9) O usmenoj obrani završnog specijalističkog rada odnosno doktorske disertacije vodi se 

zapisnik koji potpisuju članovi povjerenstva za obranu. 

 

Članak 30. 

. Ako Vijeće poslijediplomskih studija odnosno Fakultetsko vijeće odbije podneseni završni 

specijalistički rad odnosno doktorsku disertaciju, ili ako dekan obustavi postupak (članak 28. 

stavak 3), ili ako povjerenstvo za obranu odluči da usmena obrana nije uspjela, pristupnik 

može predložiti Vijeću poslijediplomskih studija odnosno Fakultetskom vijeću da mu odobri 

novu temu specijalističkog završnog rada odnosno doktorske disertacije. 

 

Članak 31. 

Kada povjerenstvo za obranu specijalističkog završnog rada odnosno doktorske disertacije 

odluči da je pristupnik s uspjehom obranio rad, smatra se da je pristupnik završio 

poslijediplomski studij. 

 

XIII. Akademski nazivi 

 

Članak 32. 

(1) Osoba koja završi poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti stječe 

akademski naziv sveučilišni specijalist prava, odnosno sveučilišna specijalistica prava (univ. 

spec. iur.) uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.  

(2) Osoba koja završi poslijediplomski specijalistički studij iz socijalnih djelatnosti stječe 

akademski naziv sveučilišni specijalist, odnosno sveučilišna specijalistica (univ. spec.) uz 

naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.  

(3) Osoba koja završi poslijediplomski sveučilišni studij pravnih znanosti stječe akademski 

stupanj doktora pravnih znanosti / doktorice pravnih znanosti (dr. sc.) uz naznaku znanstvene 

grane prava. 

(4) Osoba koja završi poslijediplomski sveučilišni studij socijalnog rada i socijalne politike 

stječe akademski stupanj doktora socijalne djelatnosti / doktorice socijalne djelatnosti (dr. sc.) 

uz naznaku znanstvene grane socijalne djelatnosti. 

 

XIV. Diploma i promocija 

 

Članak 33. 

(1) O završetku poslijediplomskih studija izdaje se diploma. 

(2) Diplomu o poslijediplomskom specijalističkom studiju izdaje Fakultet . 

(3) Diplomu o poslijediplomskom sveučilišnom studiju izdaje Sveučilište. 



(4) Iznimno uspješnom studentu po završetku studija uz diplomu se izdaje i posebna diploma, 

i to: 

- studentu koji je sve ispite položio s prosjekom ocjena 4,8 ili višim – diploma summa cum 

laude, 

- studentu koji je sve ispite položio s prosjekom ocjena 4,5 ili višim – diploma magna cum 

laude, 

- studentu koji je sve ispite položio s prosjekom ocjena 4,2 ili višim – diploma cum laude. 

(5) Pored diplome studentu se izdaje i dopunska isprava o rezultatima postignutim tijekom 

poslijediplomskog studija te ostvarenom broju ECTS bodova.  

(6) Studentu se na osobni zahtjev dopunska isprava o studiju može izdati i prije završetka 

studija. 

 

Članak 34. 

(1) Diplome i svjedodžbe o završenom poslijediplomskom studiju javne su isprave.  

(2) Diploma se izdaje na propisanom obrascu na hrvatskom jeziku. Na zahtjev studenta, 

diploma se izdaje i na latinskom jeziku. 

 

Članak 35. 

(1) Diploma o završenom poslijediplomskom studiju uručuje se na svečanoj promociji. 

(2) Promocija magistra specijalista prava održava se na Fakultetu po pravilima koje propisuje 

Fakultetsko vijeće. Diplomu uručuje dekan, a u promociji sudjeluju voditelj 

poslijediplomskog studija i mentor poslijediplomskog studenta. 

(3) Promocija doktora pravnih znanosti održava se na Sveučilištu. 

 

Članak 36. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se na studente 

poslijediplomskih studija koji su se na studij upisali nakon njegovog stupanja na snagu. 

 

 

Dekan 

 

Prof. dr. sc. Josip Kregar 

 

Klasa: 640-01/09-22/3 

Urbroj: 251-55-09-53 

Zagreb, 22. travnja 2009. 

 


