Na temelju članka 9. i 10. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
("Narodne novine", br. 158/03, 198/03 i 138/06) i članka 38. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile
u Puli (pročišćeni tekst), Senat Sveučilišta u Puli, na sjednici održanoj dana 18. studenog
2009. godine, donio je

PRAVILNIK
O AKADEMSKOM PRIZNAVANJU INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH
KVALIFIKACIJA I RAZDOBLJA STUDIJA
Članak 1.
Pravilnikom o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i
razdoblja studija pobliže se uređuju pitanja u svezi postupka priznavanja inozemnih
visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
(dalje  Sveučilište).
Članak 2.
Akademsko priznavanje u smislu ovog pravilnika podrazumijeva priznavanje
inozemne visokoškolske kvalifikacije isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu.
Priznavanje razdoblja studija u smislu ovog pravilnika podrazumijeva priznavanje
razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi isključivo u svrhu
nastavka obrazovanja na Sveučilištu.
Članak 3.
Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na
Sveučilištu u nadležnosti je Ureda za akademsko priznavanje (dalje  Ured).
Voditelja Ureda imenuje Senat Sveučilišta na vrijeme od dvije godine, a mandat
voditelja Ureda počinje teći danom imenovanja.
Članak 4.
Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (dalje 
Zahtjev) podnosi se Uredu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Uz zahtjev se prilažu isprave propisane u čl. 4. st. 2. Zakona o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine" broj: 158/03,198/03 i 138/06; dalje Zakon), i to:
• isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
• ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
• isprava kojom se dokazuje završeno razdoblje studija i položeni ispiti
• isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva, te
• dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna za naknadu troškova postupka akademskog
priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno iznosa od 200,00 kuna za
naknadu troškova postupka priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, na žiro
račun Sveučilišta.
Članak 5.
Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u smislu čl. 2. st. 1. al. 9. Zakona
provodi Povjerenstvo, kojeg čine voditelj Ureda, predstavnik sveučilišnog odjela/samostalnog

sveučilišnog studija kojeg predlaže pročelnik odjela/voditelj studija na kojem podnositelj
zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje te tajnik Sveučilišta.
Povjerenstvo se sastaje u roku od 15 dana od zaprimanja urednog Zahtjeva i u roku od
30 dana donosi konačno rješenje o Zahtjevu.
Prije donošenja rješenja Povjerenstvo može pribaviti mišljenje ECTS povjerenika, kao
i zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri
Agenciji za znanost i obrazovanje putem Ureda.
Rješenje se dostavlja podnositelju Zahtjeva i Nacionalnom ENIC/NARIC uredu.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj Zahtjeva ima pravo žalbe. Žalba se
podnosi ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja u roku od 15 dana od
zaprimanja rješenja.
Članak 6.
Akademsko vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja se sukladno
Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za znanost i
visoko obrazovanje.
U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir
isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji je stečen kvalifikacijom,
bez usporedbe nastavnih programa.
U postupku priznavanja razdoblja studija uzima se u obzir svjedodžba ili prijepis
ocjena visokoškolske ustanove kojom se potvrđuje da je student uspješno ispunio propisane
zahtjeve za to razdoblje studija, ukoliko postoji prethodni sporazum između Sveučilišta i
visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za relevantno razdoblje studija.
Članak 7.
Zahtjev za priznavanje razdoblja studija, odnosno stečenih ECTSbodova podnosi se
Uredu koji će isti proslijediti Sveučilišnom odjelu na kojem podnositelj Zahtjeva želi nastaviti
visokoškolsko obrazovanje.
Zahtjev se podnosi sukladno odredbama Odluke o upisu na Sveučilišni odjel
prijelazom sa drugog visokog učilišta.
O zahtjevu se rješava na način i po postupku propisanim Odlukom iz st. 2. ovog
članka.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Sveučilišta.
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