Na temelju članka 46. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka
101. Zakona o radu, članka 88. Statuta Pravnog fakulteta u Zagrebu te Pravilnika o
poslovima i nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta u Zagrebu
na svojoj sjednici održanoj 24. listopada 2018. Vijeće Pravnog fakulteta u Zagrebu
donijelo je

PRAVILNIK O VANJSKOJ SURADNJI
NASTAVNIKA I SURADNIKA
PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
I. dio - Opća pitanja
Predmet uređenja
Članak 1.
1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i uvjeti u skladu s kojima nastavnici i
suradnici Pravnog fakulteta u Zagrebu mogu sudjelovati u izvođenju nastave i
drugim oblicima vanjske suradnje izvan Pravnog fakulteta u Zagrebu (dalje u
tekstu – Fakultet).

2.

Vanjska suradnja u smislu ovoga Pravilnika obuhvaća sljedeće oblike:
- suradnja u izvođenju nastave na drugim sastavnicama Sveučilišta u
Zagrebu (članci 6. i 7.)
- suradnja u izvođenju nastave u Republici Hrvatskoj, ali izvan Sveučilišta u
Zagrebu (članci 8. i 9.)
- suradnja u izvođenju nastave izvan Republike Hrvatske (članak 10.)
- suradnja u izvođenju programa cjeloživotnog obrazovanja (članak 12.)
- suradnja u stručnim, upravnim i nadzornim tijelima drugih visokih učilišta
izvan Sveučilišta u Zagrebu (članak 13.)
- vanjska suradnja na pozvanim predavanjima (članak 14.).

3.

Ovim Pravilnikom ne uređuje se pitanje sudjelovanja nastavnika i suradnika
na znanstvenim i stručnim konferencijama, savjetovanjima, seminarima,
radionicama i drugim skupovima ni vanjska suradnja u okviru programa
Erasmus u mjeri u kojoj ju financira Sveučilište u Zagrebu.

Načela sudjelovanja nastavnika i suradnika u vanjskoj suradnji
Članak 2.
1.

Fakultet potiče mobilnost nastavnika i suradnika, osobito njihovo sudjelovanje
u svim oblicima vanjske suradnje na visokim učilištima koja su međunarodno
prepoznata po svojoj nastavnoj i znanstvenoj izvrsnosti.

2.

Nastavnici i suradnici mogu sudjelovati u svim oblicima vanjske suradnje ako
to nije u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

3.

Radi unaprjeđenja prepoznatljivosti Fakulteta te njegovih nastavnika i
suradnika o svim oblicima vanjske suradnje vodi se evidencija. Za evidenciju je
nadležan ured dekana odnosno tijelo ili osoba koju dekan za to ovlasti.
Evidencija o odobrenim oblicima vanjske suradnje objavljuje se na internim
stranicama Fakulteta.

4.

Postojanje odnosa konkurencije u smislu ovoga Pravilnika određuje se
uzimajući u obzir sadržaj i lokaciju institucije koja taj program izvodi.

Primjena kriterija nastavne i znanstvene izvrsnosti
Članak 3.
1.

Nastavnici i suradnici mogu ostvarivati vanjsku suradnju s visokim učilištem
koje ispunjava kriterij međunarodne prepoznatljivosti po svojoj nastavnoj i
znanstvenoj izvrsnosti.

2.

Na prijedlog nastavnika ili suradnika, uz prethodno mišljenje Odbora za
vanjsku suradnju, Vijeće Fakulteta odlučuje ispunjava li visoko učilište kriterij
iz stavka 1. ovoga članka.

3.

U donošenju mišljenja odnosno odluke iz stavka 2. ovoga članka Odbor i Vijeće
vodit će se kriterijima zastupljenosti i poziciji visokog učilišta na relevantnim
rang-listama sveučilišta i visokih učilišta te općeprihvaćenim kriterijima
znanstvene i nastavne izvrsnosti.

4.

Popis visokih učilišta za koje je Vijeće utvrdilo da ispunjavaju kriterije iz stavka
1. ovoga članka objavljuje se na internim mrežnim stranicama Fakulteta.

5.

Smatra se da visoko učilište ispunjava kriterij iz stavka 1. ovoga članka u roku
od pet godina od dana uvrštavanja na popis iz stavka 4. ovoga članka.

6.

U slučaju suradnje s visokim učilištem koje je uvršteno na popis iz stavka 4.
ovoga članka nije potrebna suglasnost iz članka 5. ovoga Pravilnika. U tom
slučaju nastavnik ili suradnik o sadržaju i trajanju suradnje treba samo
obavijestiti dekana.

Studijski dopust
Članak 4.
1.

Ako Vijeće Fakulteta odobri nastavniku ili suradniku studijski dopust radi
znanstvenog i/ili nastavnog usavršavanja na drugoj instituciji, za vanjsku
suradnju ostvarenu na toj instituciji nije potrebna suglasnost iz članka 5. ovog
Pravilnika.

2.

U slučaju iz stavka 1. nastavnik o sadržaju i trajanju suradnje treba samo
obavijestiti dekana.

Suglasnost tijela fakulteta
Članak 5.
1.

Ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno, za svaki oblik vanjske suradnje
uređen ovim Pravilnikom potrebna je suglasnost nadležnih tijela Fakulteta u
skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika.

2.

U odlučivanju o davanju suglasnosti nadležna tijela trebaju uzeti u obzir
interese Fakulteta, osobito vodeći računa o sljedećemu:
- postoji li o pitanjima koja su uređena ovim Pravilnikom ugovor između
fakulteta i visokog učilišta, pravne osobe, druge organizacije ili tijela u
odnosu na koju se vanjska suradnja odnosi
- je li riječ o preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju
- je li studij za koji se traži suglasnost o vanjskoj suradnji konkurentan
studijima koji se izvode na Fakultetu
- je li i koliko puta u odnosu na taj studij već tražena suglasnost
- bi li nastavnik ili suradnik bio nositelj ili sunositelj predmeta za koji se traži
suglasnost

- traži li se suglasnost zato što na visokom učilištu za koje se suglasnost traži
nema nastavnika ili suradnika za taj predmet
- bi li nastavnik ili suradnik koji suglasnost traži bio jedini nastavnik ili
suradnik na predmetu za koji se suglasnost traži
- je li nastavnik ili suradnik već angažiran u vanjskoj suradnji na visokom
učilištu za koje se suglasnost traži ili na nekom drugom visokom učilištu
- o kojem je visokom učilištu za koje se suglasnost traži riječ
- je li visoko učilište za koje se suglasnost traži u Republici Hrvatskoj ili u
inozemstvu
- je li visoko učilište za koje se suglasnost traži javno ili privatno visoko
učilište
- utječe li i u kojoj mjeri sudjelovanje u vanjskoj suradnji pozitivno ili
negativno na mogućnosti i kvalitetu izvođenja nastave na Fakultetu,
osobito uzimajući u obzir nastavno opterećenje nastavnika ili suradnika na
Fakultetu i u okviru vanjske suradnje.
- svim drugim okolnostima koje mogu biti odlučne prilikom utvrđivanja bi li
u interesu Fakulteta bilo da se suglasnost dade ili bi takva suglasnost mogla
štetiti interesima Fakulteta.

II. dio - Vanjska suradnja u izvođenju nastave
1.

Vanjska suradnja u izvođenju nastave na sastavnicama unutar
Sveučilišta u Zagrebu

Vanjska suradnja u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom
studiju
Članak 6.
Nastavnici i suradnici u pravilu mogu sudjelovati u izvođenju nastave na preddiplomskim
i diplomskim studijima kojima je nositelj Sveučilište u Zagrebu i/ili njegove sastavnice.

Vanjska suradnja u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju
Članak 7.
Nastavnici i suradnici u pravilu mogu sudjelovati u izvođenju nastave na
poslijediplomskim studijima koje izvode Sveučilište u Zagrebu i/ili njegove sastavnice
ako takvo sudjelovanje ne šteti interesima Fakulteta, pri čemu se osobito uzima u obzir
znanstveno polje/grana kojemu studij pripada, izvodi li se sličan studij na Fakultetu te
druge okolnosti koje mogu biti važne za donošenje odluke.

2. Vanjska suradnja u izvođenju nastave u Republici Hrvatskoj, ali izvan
Sveučilišta u Zagrebu
Vanjska suradnja u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim
studijima
Članak 8.
1. Nastavnici ne mogu sudjelovati u izvođenju studija koji su konkurencija
studijima koji se izvode na Fakultetu, osim ako za to postoje osobito opravdani
razlozi.
2. U slučaju da ne postoji odnos konkurencije iz stavka 1. ovog članka, nastavnici
mogu sudjelovati u izvođenju nastave na drugim visokim učilištima ako je
sklopljen ugovor o suradnji između Fakulteta i visokog učilišta na kojem se
studij izvodi ili između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta sastavnica kojega je
visoko učilište na kojem se studij izvodi te ako to ne šteti interesima Fakulteta.
3. Ugovor o suradnji između Fakulteta i visokog učilišta na kojem se studij izvodi
u pravilu mora sadržavati sljedeće podatke:
-

naziv studijskog programa na kojem se izvodi nastava

-

naziv predmeta te potrebnu satnicu koju će izvoditi nastavnici ili
suradnici Fakulteta

-

naznaku jesu li nastavnici ili suradnici nositelji ili sunositelji predmeta iz
kojeg će izvoditi nastavu

-

vrijeme i način izvođenja nastave

-

predviđeno trajanje izvođenja nastave na navedenim predmetima

4. Ako ne postoje ugovori iz stavka 2. ovog članka, nastavnici mogu sudjelovati u
izvođenju studija ako za to postoje osobito opravdani razlozi i ako takvo
sudjelovanje ne šteti interesima Fakulteta.

Vanjska suradnja u izvođenju nastave na poslijediplomskim studijima
Članak 9.
1.

Nastavnici ne mogu sudjelovati u izvođenju studija koji su konkurencija
studijima koji se izvode na Fakultetu.

2.

U slučaju da ne postoji odnos konkurencije iz stavka 1. ovog članka, nastavnici
mogu sudjelovati u izvođenju nastave na drugim visokim učilištima ako je
sklopljen ugovor o suradnji između Fakulteta i visokog učilišta na kojem se
studij izvodi ili između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta sastavnica kojega je
visoko učilište na kojem se studij izvodi te ako to ne šteti interesima Fakulteta.
Na odgovarajući se način primjenjuje odredba iz članka 8., stavka 3. ovoga
Pravilnika.

3.

Ako ne postoje ugovori iz stavka 2. ovog članka, nastavnici mogu sudjelovati u
izvođenju studija ako za to postoje osobito opravdani razlozi i ako takvo
sudjelovanje ne šteti interesima Fakulteta.

3. Vanjska suradnja u izvođenju nastave izvan Republike Hrvatske
Članak 10.
1.

Nastavnici ne mogu sudjelovati u izvođenju studija koji su konkurencija
studijima koji se izvode na Fakultetu.

2.

Ako ne postoji odnos konkurencije iz stavka 1. ovog članka, nastavnici mogu
sudjelovati u izvođenju nastave na visokim učilištima u inozemstvu ako je
sklopljen ugovor o suradnji između Fakulteta i visokog učilišta na kojem se
studij izvodi ili između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta sastavnica kojega je
visoko učilište na kojem se studij izvodi te ako to ne šteti interesima Fakulteta.
Na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 8., stavka 3. ovoga
Pravilnika.

3.

Ako ne postoje ugovori iz stavka 2. ovog članka, nastavnici mogu sudjelovati u
izvođenju studija ako za to postoje osobito opravdani razlozi i ako takvo
sudjelovanje ne šteti interesima Fakulteta.

4. Opća pitanja sudjelovanja u izvođenju studija
Članak 11.
1.

Nastavnici i suradnici mogu biti nositelji ili sunositelji predmeta u vanjskoj
suradnji iz članaka 6. do 10. ovoga Pravilnika samo ako se ocijeni da takav oblik
sudjelovanja u nastavi ne šteti interesima Fakulteta.

2.

Sudjelovanjem u izvođenju nastave iz članaka 6. do 10. ovoga Pravilnika ne
smatraju se oblici vanjske suradnje iz članaka 12. do 14. ovoga Pravilnika.

3.

Nastavnici i suradnici ne mogu biti nositelji niti izvoditelji kolegija u postupku
vrednovanja studijskih programa koji su konkurentni studijskim programima
koji se izvode na Fakultetu.

III. dio
Vanjska suradnja u izvođenju programa cjeloživotnog obrazovanja
Članak 12.
1.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sudjelovanje u programima
cjeloživotnog obrazovanja koje organiziraju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu,
druga visoka učilišta ili pravne osobe i organizacije koje nisu visoka učilišta.

2.

Nastavnici i suradnici u pravilu mogu sudjelovati u izvođenju programa
cjeloživotnog obrazovanja za koje se polaznicima sudjelovanje ne naplaćuje.
To se osobito odnosi na programe cjeloživotnog obrazovanja koje organiziraju
Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Pravosudna
akademija i druge slične osobe, institucije i organizacije.

3.

Nastavnici i suradnici u pravilu mogu sudjelovati i u drugim programima
cjeloživotnog obrazovanja i sličnim programima koji po svome sadržaju i
namjeni odgovaraju programima cjeloživotnog obrazovanja, neovisno o tome
kako se zovu (radionice, seminari ili slično), ako se ti programi ne izvode na
Fakultetu ili ne konkuriraju programima koje izvodi Fakultet. Smatra se da se
programi izvode na Fakultetu ako se aktualno na njemu izvode ili su nadležna
tijela Fakulteta u propisanom postupku odobrila njihovo izvođenje.

IV. dio
Vanjska suradnja sudjelovanjem u stručnim, upravnim i nadzornim tijelima
drugih visokih učilišta izvan Sveučilišta u Zagrebu
Članak 13.
1.

Nastavnici i suradnici ne mogu biti članovi stručnih, upravnih, nadzornih ili
drugih sličnih tijela visokih učilišta u Republici Hrvatskoj izvan Sveučilišta u
Zagrebu. Iznimno, nastavnici i suradnici mogu biti članovi tih tijela ako se
utvrdi da je riječ o visokom učilištu koje se ne smatra konkurencijom Fakultetu
i ako to ne šteti interesima Fakulteta.

2.

Nastavnici i suradnici mogu biti članovi tijela iz stavka 1. ovoga članka samo
ako su ih u ta tijela imenovala nadležna državna tijela ili ako Fakultet ili
Sveučilište u Zagrebu u visokim učilištima iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju
članska prava ili na temelju sporazuma sudjeluju u njihovu radu.

3.

Nastavnici i suradnici mogu biti članovi stručnih, upravnih, nadzornih ili
drugih sličnih tijela visokih učilišta izvan Republike Hrvatske ako to ne šteti
interesima Fakulteta.

V. dio
Vanjska suradnja na pozvanim predavanjima
Članak 14.
1.

Nastavnici i suradnici mogu sudjelovati na pozvanim predavanjima na drugim
visokim učilištima u zemlji i inozemstvu. Za takva predavanja nije potrebna
suglasnost iz članka 5. ovoga Pravilnika, a pozvani nastavnik ili suradnik o
njima treba samo obavijestiti dekana.

2.

Smatra se da je riječ o pozvanom predavanju ako nastavnik ili suradnik u
jednoj akademskoj godini na jednom preddiplomskom, diplomskom i
poslijediplomskom studiju ne izvodi više od pet sati nastave.

VI. dio
Postupak odobravanja vanjske suradnje
Članak 15.
1.

Za svaki oblik vanjske suradnje iz članaka 6. do 10. ovoga Pravilnika potrebno
je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na obrascu koji je sastavni dio ovoga
Pravilnika. Istodobno s podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu kopija
zahtjeva upućuje se i predsjedniku Odbora za vanjsku suradnju.

2.

Za svaki oblik vanjske suradnje iz članaka 8. do 10. ovoga Pravilnika zahtjevu
je potrebno priložiti ugovor o suradnji između Fakulteta i visokog učilišta na
kojem se studij izvodi ili između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta sastavnica
kojega je visoko učilište na kojem se studij izvodi, ako je takav ugovor sklopljen.

3.

Suglasnost za vanjsku suradnju iz članaka 6. do 10. ovoga Pravilnika daje se
samo za jednu akademsku godinu.

4.

Suglasnost za vanjsku suradnju iz članaka 6. do 10. ovoga Pravilnika u pravilu
se može tražiti samo prije početka akademske godine za koju se ona traži.

5.

Zahtjev za vanjsku suradnju iz članaka 6. do 10. ovoga Pravilnika Fakultetu u
pravilu podnosi visoko učilište koje traži sudjelovanje nastavnika u vanjskoj
suradnji. Zahtjev može iznimno podnijeti i nastavnik. U zahtjevu treba navesti
razloge iz kojih visoko učilište traži vanjsku suradnju.

6.

Zahtjev za vanjsku suradnju iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika podnosi u
pravilu nastavnik ili suradnik. Na odgovarajući se način primjenjuje stavak 1.
ovoga članka.

7.

Zahtjev za vanjsku suradnju iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika treba se
podnijeti bez odgađanja, prije planiranog početka sudjelovanja u tom obliku
vanjske suradnje.

8.

Suglasnost za sudjelovanja nastavnika ili suradnika u vanjskoj suradnji iz
članka 12. ovoga Pravilnika daje se za jedan semestar (polugodišnje).

9.

Suglasnost za sudjelovanje nastavnika ili suradnika u vanjskoj suradnji iz
članka 13. ovoga Pravilnika daje se za razdoblje za koje se suglasnost traži.

Fakultetska tijela nadležna za davanje suglasnosti za vanjsku suradnju
Članak 16.
1.

Suglasnost za vanjsku suradnju iz članka 6. ovoga Pravilnika daje dekan.

2.

Suglasnost iz članka 7., 8., 9., 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika daje Vijeće.

VII. Ostala pitanja
Troškovi vanjske suradnje
Članak 17.
Na temelju ovoga Pravilnika Fakultet ne snosi nikakve troškove vanjske suradnje osim
ako drukčije nije uređeno ugovorom između Fakulteta i visokog učilišta ili druge pravne
osobe ili organizacije u odnosu na koju se vanjska suradnja odnosi. Davanje suglasnosti
za neki oblik vanjske suradnje prema odredbama ovog Pravilnika ne znači ujedno i
suglasnost Fakulteta da podmiri troškove tog oblika vanjske suradnje.

Članak 18.
1.

Odbor za vanjsku suradnju ima sedam članova, od kojih su dva člana prodekani
koji obavljaju poslove vezane uz nastavu te međunarodnu suradnju i znanost.
Članove Odbora za vanjsku suradnju na prijedlog dekana imenuje Vijeće na
četiri godine. Iznimno, članstvo prodekana u Odboru za vanjsku suradnju
prestaje istodobno kad i njihova dužnost prodekana.

2.

Prije donošenja odluke nadležnog tijela Fakulteta o davanju suglasnosti za
vanjsku suradnju svoje mišljenje kao savjetodavno tijelo mora dati Odbor za
vanjsku suradnju.

3.

Ako je potrebno tumačenje o kakvu je obliku vanjske suradnje riječ ili koje je
tijelo Fakulteta nadležno za donošenje odluke, nastavnik, dekan i/ili Vijeće
mogu zatražiti tumačenje Odbora za vanjsku suradnju.

4.

Odbor za vanjsku suradnju osobito daje prethodno mišljenje o tome postoje li
pretpostavke iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

5.

Odbor za vanjsku suradnju razmatra, po potrebi, sličnost programa
cjeloživotnog obrazovanja iz članka 12. ovoga Pravilnika.

6.

Odbor za vanjsku suradnju raspravlja o svim pitanjima vanjske suradnje koja
smatra važnima za interese Fakulteta.

7.

Odbor za vanjsku suradnju osobito utvrđuje načelna stajališta o pitanjima iz
članka 2. ovoga Pravilnika te se ona smatraju mjerodavnima sve dok se ne
promijene okolnosti ili dok Odbor ne utvrdi drukčije načelno stajalište.

8.

U postupcima iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka Odbor za vanjsku suradnju mora
okončati postupak u roku od 10 dana od primitka potpune dokumentacije.

9.

Odbor za vanjsku suradnju odluke donosi većinom svih članova. Sjednice i
glasovanje Odbora za vanjsku suradnju mogu se održavati i elektronički.

10.

O rezultatima provedenog postupka predsjednik Odbora za vanjsku suradnju
dužan je odmah obavijestiti nadležno tijelo iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Sankcije
Članak 19.
Ako nastavnici ili suradnici ne postupaju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, to se
smatra povredom obveza iz radnog odnosa.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 20.
1.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj
stranici Fakulteta.

2.

Vanjska suradnja koja se ostvaruje na temelju suglasnosti nadležnih tijela
Fakulteta danih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu se ostvarivati
do kraja akademske godine u kojoj je ovaj Pravilnik stupio na snagu.

3.

Neovisno o stavku 2. ovog članka, nastavnici i suradnici dužni su u roku od 3
mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavijestiti Odbor za
vanjsku suradnju o svim vanjskim suradnjama u kojima sudjeluju ili planiraju
sudjelovati tijekom akademske godine u kojoj je ovaj Pravilnik stupio na snagu.

Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti za vanjsku suradnju

ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA VANJSKU SURADNJU

Podatci o nastavniku ili suradniku Pravnog fakulteta

ime i prezime

Katedra

Podatci o instituciji na kojoj se vanjska suradnja odvija

naziv institucije

država

S institucijom postoji ugovor o suradnji.

DA

NE

Oblik vanjske suradnje (čl. 1., st. 2. Pravilnika) (zaokružiti)
a)

izvođenje nastave na (navesti naziv studija)
1. preddiplomskom studiju

2. diplomskom studiju

3. integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju

4. poslijediplomskom studiju

naziv kolegija:

Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti za vanjsku suradnju
nositelj(i) kolegija:

izvoditelj(i) kolegija:

b)

Institucija nema nastavnika za taj predmet.

DA

NE

Za taj je studij već tražena suglasnost za vanjsku suradnju.

DA

NE

sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja (navesti naziv programa)

c)
sudjelovanje u tijelu drugog visokog učilišta izvan Sveučilišta u Zagrebu (navesti naziv
tijela)

Ukupan broj sati sudjelovanja u vanjskoj suradnji za koje se suglasnost traži:

.

Dosadašnja vanjska suradnja s institucijom

Za tu je instituciju već tražena suglasnost.

DA

NE

Za taj je oblik vanjske suradnje na toj instituciji već tražena suglasnost.

DA

NE

Za taj je kolegij, program ili članstvo u tijelu već izdana suglasnost.

DA

NE

Dodatna obrazloženja, osobito u vezi s opravdanim razlozima za iznimke iz čl. 8., st. 1., st. 4.; čl. 9., st.
3.; čl. 10., st. 3. Pravilnika)

Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti za vanjsku suradnju

