
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (pročišćeni tekst), Senat Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2016. godine donosi  
 

PRAVILNIK 
o dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 

(doktorskim studijima) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Sveučilištu 
Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-05/14-01/03-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. svibnja 2014. i 
KLASA: 003-05/14-01/03-01; URBROJ: 380-14-01-2 od 25. rujna 2015.) iza članaka 19. dodaju 
se novi članci 20.,21. i 22. koji glase: 
 

"Članak 20. 
(1) Akademski stupanj doktora znanosti odnosno umjetnosti (dalje u tekstu: akademski stupanj) 
može se oduzeti ako se utvrdi da je stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, 
grubim kršenjem pravila studija ili na temelju doktorske disertacije koja je plagijat ili 
krivotvorina. 
(2) Postupak za oduzimanje akademskog stupnja pokreće Fakultetsko vijeće, i to po službenoj 
dužnosti, na prijedlog Vijeća doktorskog studija ili na obrazloženi prijedlog zainteresiranih 
osoba. 
(3) O pokretanju postupka za oduzimanje akademskog stupnja obavještava se osoba protiv koje 
se pokreće postupak i osoba koja je uputila prijedlog. 
 

Članak 21.  
(1) Po primitku prijedloga za pokretanje postupka za oduzimanje akademskog stupnja 
Fakultetsko vijeće imenuje tročlano Povjerenstvo za ocjenjivanje prijedloga za oduzimanje 
akademskog stupnja doktora znanosti (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 
(2) Članovi Povjerenstva moraju biti priznati stručnjaci u polju (poljima) iz kojeg je tema 
doktorske disertacije, a jedan član mora biti zaposlenik druge sveučilišne ili znanstvene 
institucije. 
(3) Član Povjerenstva ne može biti osoba koja je u postupku stjecanja akademskog stupnja bila 
član povjerenstva, mentor odnosno voditelj studija. 
(4) Povjerenstvo je dužno proučiti prijedlog za pokretanje postupka i cjelokupnu dokumentaciju 
vezanu uz dodijeljivanje akademskog stupnja te u roku od tri mjeseca Fakultetskom vijeću 
dostaviti svoje izvješće. U slučaju potrebe, Fakultetsko vijeće može propisani rok zbog 
opravdanog razloga produljiti. 
(5) Izvješće Povjerenstva iz prethodnog stavka mora sadržavati zaključak o tome je li akademski 
stupanj doktora znanosti stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, grubim 
kršenjem pravila studija ili na temelju doktorske disertacije koja je plagijat ili krivotvorina. 
(6) Izvješće povjerenstva se dostavlja i osobi protiv koje se vodi postupak, koja se može očitovati 
na sve okolnosti koje su predmet postupka oduzimanja akademskog stupnja u roku od 15 dana od 
dana zaprimanja Izvješća. 
 

 
 



Članak 22.  
(1) Konačnu odluku o oduzimanju akademskog stupnja Fakultetsko vijeće donosi na temelju 
prijedloga za pokretanje postupka oduzimanja akademskog stupnja, izvješća Povjerenstva i 
očitovanja osobe protiv koje se vodi postupak. 
(2) Nakon donošenja odluke o oduzimanju akademskog stupnja, rektor Sveučilišta donosi odluku 
o poništenju diplome o doktoratu znanosti. Odluka se objavljuje u Narodnim novinama.  
(3) Odluka o oduzimanju akademskog stupnja unosi se u Knjigu doktora znanosti promoviranih 
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.  
(4) Osoba kojoj je oduzet akademski stupanj dužna je Sveučilištu vratiti diplomu i sve isprave 
vezane uz stečeni akademski stupanj. 
(5) Oduzimanjem stečenog akademskog stupnja gube se i sva zvanja za čije je stjecanje 
akademski stupanj bio uvjet. 
(6) Osoba kojoj je prema odredbama ovog Pravilnika oduzet akademski stupanj ne može 
ponovno upisati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) na Sveučilištu Jurja Dobrile 
u Puli. 
(7) Ukoliko se postupak za oduzimanje akademskog stupnja pokrene prije svečane dodjele 
diplome o doktoratu znanosti, dodjela diplome o stečenom akademskom stupnju može se 
odgoditi do okončanja postupka za oduzimanje akademskog stupnja." 
 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama 
Sveučilišta.  
 
KLASA: 003-05/14-01/03-01 
URBROJ: 380-01-16-3 
U Puli, 18. srpnja 2016. 
 

   Rektor 
       Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 


