Na temelju stavka 6. članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i
članka 50. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, Fakultetsko vijeće
Građevinskog fakulteta na svojoj sjednici održanoj 21. rujna 2010. donijelo je PRAVILNIK O
POSLIJEDIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU.
Pravilnik je mijenjan i dopunjavan pa su stručne službe utvrdile i napravile pročišćeni tekst
Pravilnika koji obuhvaća:
1. Pravilnik o poslijediplomskom specijalističkom studiju koji je donesen 21. rujna 2010.
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom
studiju koji je donesen 16. veljače 2011.
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom
studiju koji je donesen 14. studenog 2018.
U Pravilniku o poslijediplomskom specijalističkom studiju i Pravilnicima o izmjenama i
dopunama Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju naznačeno je vrijeme
njihovog stupanja na snagu.

PRAVILNIK
o poslijediplomskom specijalističkom studiju
(pročišćeni tekst)

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja vezana uz ustroj i izvedbu poslijediplomskog
specijalističkog studija, pitanja vezana uz status studenata, te ostala pitanja vezana za
poslijediplomski specijalistički studij. Poslijediplomski studij organiziran je prema ECTS
bodovnom sustavu.

Članak 2.
Studij se izvodi u području tehničkih znanosti, u polju građevinarstvo po usmjerenjima:
-

hidrotehnika
konstrukcije
mostovi
požarno inženjerstvo
numerička i eksperimantalna analiza konstrukcija
organizacija i menadžment u građevinarstvu.

Za svako usmjerenje Vijeće, na prijedlog zavoda čiji nastavnici izvode pretežiti dio nastave,
imenuje voditelja na vrijeme od dvije godine. Za voditelja može biti imenovana osoba koja je
nastavnik na specijalističkom studiju. Ista osoba može biti imenovana za voditelja više puta.
Studij se izvodi kao izvanredan (dio radnog vremena) s trajanjem od jedne godine, dva
semestra. U prvom semestru se organizira nastava, a u drugom studenti rade specijalističku
rad.

Članak 3.
Studij mogu upisati osobe koje su završile diplomski studij odnosno dodiplomski studij i koje
su tijekom studija ostvarile najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u polje

građevinarstvo od čega najmanje 30 ECTS bodova iz područja usmjerenja koje upisuju.
Izuzetno, usmjerenje požarno inženjerstvo i usmjerenje organizacija i menadžment u
građevinarstvu mogu upisati osobe koje su završile diplomski studij odnosno dodiplomski
studij i koje su tijekom dosadašnjeg studija ostvarile najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta
koji spadaju u tehničke znanosti.
Osobe koje nisu ostvarile propisani broj ECTS bodova dužne su položiti razlikovne ispite koje
odredi od vijeća ovlašteno tijelo.

Članak 4.
Fakultet će za svaku generaciju odrediti broj slobodnih mjesta za upis. Broj slobodnih mjesta
može biti različit po usmjerenjima.
Ako se na natječaj prijavi veći broj kandidata od slobodnih mjesta provodi se klasifikacijski
postupak. U klasifikacijskom postupku vrednuje se uspjeh u predhodnom studiju te ocjene iz
razlikovnih ispita.

Članak 5.
Organizaciju nastave provodi prodekan za znanost sa voditeljima usmjerenja, a kontrolu
provodi Odbor za znanost. Nastava iz pojedinih predmeta organizira se u turnusima ili kao
blok nastava. Ukupne prosječne tjedne obveze studenta u nastavi mogu iznositi najviše 12
sati po jednom mjesecu u godini.
Predmete koje upiše šest i više studenata izvode se u obiliku predavanja, a predmete koje
upiše pet ili manje studenata izvode se u obliku konzultacija.

Članak 6.
Obveze studenata sastoje se od pohađanja poslijediplomske nastave, polaganja ispita, rada
na izradi specijalističkog rada.
Student je obvezan biti nazočan oblicima nastave koji su utvrđeni studijskim programom i
izvedbenim planom, a što je uz, ispunjavanje nastavnih obveza i ostvarivanje odgovarajućih
rezultata na provjerama znanja, uvjet za dobivanje potpisa nastavnika.

Članak 7.
Svakom studentu se kod upisa prvog semestra imenuje mentor. Studenti imaju pravo
predložiti mentora. Prijedlog mentora usklađuju sa voditeljem usmjerenja, a odobrava ga
Odbor za znanost.
Studenti mogu upisati predmete s drugih poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa
u dogovoru s mentorom. Odbrenje za upis daje Odbor za znanost.

Članak 8.
Znanje studenata može se provjeravati i ocjenjivati tijekom nastave, a konačna se ocjena
utvrđuje na ispitu.
Uspjeh studenta na ispitu i drugim provjerama znanja izražava se sljedećim ocjenama: 5 –
izvrstan, 4 – vrlo dobar, 3 – dobar, 2 – dovoljan, 1 – nedovoljan. Fakultet je dužan voditi trajnu

evidenciju o provedenim ispitima. U evidenciju i druge isprave studenta unose se prolazne
ocjene: 5, 4, 3, i 2. Ocjena nedovoljan (1) neprolazna je i upisuje se samo u evidenciju.
Brojčani sustav ocjena uspoređuje se s ECTS sustavom ocjena kako slijedi:
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Izvedbenim planom može se utvrditi da se neki oblici nastave provode bez ocjenjivanja, ili da
se ocjenjuju opisno, ili da se konačna ocjena može utvrditi provjerom i ocjenjivanjem tijekom
nastave, ili da se ocjene znanja studenta u pojedinim oblicima nastave uračunavaju u
konačnu ocjenu studentovog znanja predmeta postignutu u ispitu i/ili drugim provjerama.
Nastavnik koji izvodi nastavu predmeta ima pravo provjeravati i ocjenjivati znanje studenata u
svakom obliku nastave.
Članak 9.
Ispitni rokovi su: zimski, ljetni i jesenski. Ispitni rokovi traju najmanje 4 tjedna. U svakom
ispitnom roku postoje za svaki predmet dva ispitna termina s najmanjim razmakom od 14
dana.. Kalendar ispita objavljuje se početkom svake akademske godine i sastavni je dio
izvedbenog plana nastave.
Izuzetno studenti specijalističkog studija imaju pravo na izvanredne ispitne rokove. Izvanredni
ispitni rokovi održavaju se jedan put mjesečno u dogovoru sa nastavnikom.
Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane obveze utvrđene izvedbenim
planom nastave. Ispiti su javni i student ima pravo, ako polaže usmeno, zahtijevati nazočnost
javnosti.
Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se samo u pisanom obliku, samo usmeno, ili
pisano i usmeno, ili izvedbom / prezentacijom praktičnog rada. Cjelokupni ispit mora završiti u
roku od najviše 5 radnih dana osim u posebno opravdanim slučajevima.
Rezultati ispita dostupni su javnosti, a pravo uvida u ispitnu dokumentaciju ima osoba koja
dokaže pravni interes.
Članak 10.
Ako student nije zadovoljan ocjenom na ispitu, ima pravo polagati ispit pred povjerenstvom uz to
da zahtjev za ponovni ispit podnese pismeno u roku od 24 sata nakon priopćenja ocjene.
Ponovni ispit organizira se u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva studenta.
Povjerenstvo od tri člana za taj ispit imenuje dekan, odnosno osoba koju ovlasti dekan.
Predmetni nastavnik treba biti jedan od članova povjerenstva, ali ne može biti predsjednik. Jedan
član povjerenstva mora biti iz drugog nastavnog predmeta. Povjerenstvo donosi odluku većinom
glasova.
Pismeni ispit ili pismeni dio ispita neće se ponoviti pred povjerenstvom već će ga povjerenstvo
ponovno ocijeniti.
Povjerenstvo je dužno voditi zapisnik o tijeku ispita, koji mora sadržavati konačnu odluku o
ocjeni. Zapisnik se dostavlja dekanu, odnosno osobi koju ovlasti dekan.

Članak 11.
Studenti koji su prekinuli studij, studij mogu nastaviti uz uvjet usklađivanja s programom u koji
se upisuju.

Članak 12.

Pravo na mirovanje obveza postoji:
1. za vrijeme služenja vojnog roka,
2. za vrijeme trudnoće,
3. za studenticu-majku ili studenta-oca do godine dana starosti djeteta,
4. za vrijeme dulje bolesti, te
5. u drugim opravdanim slučajevima koje određuje dekan.

Članak 13.
Studenti su dužni završiti studij u najduljem roku od 3 godine od dana upisa.
Na specijalističkom studiju može se prikupiti ukupno 60 ECTS bodova, od čega student treba
imati najmanje 30 ECTS bodova iz polaganja ispita te 30 ECTS bodova iz specijalističkog
rada. Iznimno, za usmjerenje požarno inženjerstvo student treba imati najmanje 42 ECTS
boda iz polaganja ispita, te 18 ECTS bodova iz specijalističkog rada.

Članak 14.
Specijalistički studij završava izradom i obranom specijalističkog rada. Rad se radi tijekom
drugog semestra. Uvjet za odobrenje radnje je prikupljenih najmanje 12 ECTS bodova iz ispita.
Članak 15.
Student treba prijaviti temu rada pri upisu u drugi semestar. U prijavi teme mora biti: prijedlog
naslova rada na hrvatskom i engleskom jeziku, obrazloženje teme, temeljni cilj i plan
istraživanja, metodologija istraživanja, očekivani doprinos radnje. Uz prijavu pristupnik prilaže
kratki životopis sa opisom istraživačkog i stručnog djelovanja i popis objavljenih radova.
Odbor za znanost imenuje povjerenstvo za prijedlog prihvata i odobrenja teme rada. Prijedlog
teme prihvaća, na temelju izvješća povjerenstva, Odbor. Izvješće povjerenstva o prihvaćanju
teme obvezno sadrži prijedlog naslova radnje na hrvatskom i engleskom jeziku, ocjenu
aktualnosti i sadržaja istraživanja, ocjenu doprinosa rada, prijedlog mentora, jezik na kojem
će se rad pisati.

Pristupniku kojem je prihvaćena tema radnje Odbor imenuje mentora za izradbu. Prihvaćena
tema vrednuje se sa 4 ECTS boda.

Članak 16.
Nakon prikupljenih 30 ECTS bodova, odnosno prikupljena 42 boda za usmjerenje požarno
inženjerstvo, iz nastave i ispita i završene radnje, student pokreće postupak ocjene rada.
Odbor imenuje povjerenstvo za ocjenu rada, koje može biti jednako onome za prijedlog
prihvata teme. Mentor ne može biti predsjednik povjerenstva za ocjenu rada.
Nakon pregleda rada povjerenstvo podnosi izvješće odboru sa ocjenom i prijedlogom. Ocjena
povjerenstva može biti: prihvaćanje teme ili zahtjev za doradu i ponovnu ocjenu ili odbijanje
rada. Na temelju izvješća povjerenstva rad prihvaća Odbor, koji donosi odluku o javnoj

obrani. Pozitivno ocijenjeni rad vrednuje se sa 20 ECTS bodova, odnosno 8 ECTS boda za
požarno inženjerstvo.
Ako Odbor zaključi da izvješće povjerenstva za ocjenu rada ne pruža siguran temelj za
ocjenu, proširiti će sastav povjerenstva novim članovima ili će imenovati novo povjerenstvo i
zatražiti novo izvješće.
Ako je izvješće povjerenstva negativno, a Odbor ne donese odluku da se postupi sukladno
stavku 3. ovog članka, Odbor će donijeti odluku o negativnoj ocjeni rada i o tome izvijestiti
pristupnika.
Članak 17.
Pristupnik kojem je pozitivno ocijenjen rad ima pravo i dužnost na javnu obranu rada pred
povjerenstvom koje imenuje Odbor.
Između odluke Odbora o imenovanju povjerenstva za obranu rada i obrane rada treba proći
najmanje 8 dana.
Iz opravdanih razloga rok iz stavka 2. ovog članka može biti i kraći.

Članak 18.
Na obrani radnje pristupnik izlaže u trajanju od najviše 45 minuta. Radnja se brani na jeziku
na kojem je napisana.

Nakon izlaganja pristupnika članovi povjerenstva postavljaju pitanja koja moraju biti u svezi s
temom radnje. Nakon odgovora na sva postavljena pitanja povjerenstvo donosi odluku da li je
pristupnik obranio radnju ili ne. Rezultat odluke može biti: obranio jednoglasnom odlukom
Povjerenstva, obranio većinom glasova Povjerenstva i nije obranio. Uspješna obrana radnje
vrednuje se sa 6 ECTS boda.
O obrani radnje vodi se zapisnik.
Rad se može braniti samo jednom. Osoba kojoj rad nije prihvaćen, odnosno koja nije obranila
rad može zatražiti, na način propisan ovim Pravilnikom, novu temu.

Članak 19.
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist građevinarstva. Svečana
promocija obavlja se na Fakultetu.

Članak 20.
Stečeni naslov se oduzima ako se utvrdi da je radnja bila plagijat ili falsifikat.

Članak 21.
Studenti su dužni platiti školarinu za studij. Odluku o visini školarine donosi Vijeće.

Članak 22.
Specijalistički radovi su zajedničko intelektualno vlasništvo studenta i mentora, odnosno
studenta, mentora i komentora.

Članak 23.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o poslijediplomskom
studiju u dijelu koji se odnosi na poslijediplomske specijalističke studije.
Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.
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