
Na temelju članaka 59. i 103. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09  i 63/11), članka 
49. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine broj: 142/10), te 
članaka 38. i 81. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (pročišćeni tekst ožujak 2011.), Senat 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2012., donosi  
 
 

PRAVILNIK  
o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)  

 
Članak 1.  

Ovim Pravilnikom utvrñuju se uvjeti za stjecanje prava, obveze te način korištenja 
slobodne studijske godine za nastavnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: 
Sveučilište). 

  
Članak 2.  

Nastavnici Sveučilišta mogu se jednom u svakih sedam godina, i to nakon šest godina 
neprekidnog rada na Sveučilištu u znanstvenome ili znanstveno-nastavnom zvanju odnosno 
umjetničko-nastavnom zvanju koristiti slobodnom plaćenom studijskom godinom (sabbatical) 
za znanstveno, umjetničko i nastavno usavršavanje odnosno za znanstveni i umjetnički rad 
(rad na znanstvenim ili umjetničkim projektima, pisanje udžbenika, priručnika, monografija i 
sl.).  

Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ima pravo na naknadu osnovne plaće. 
Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ne može sudjelovati u radu 

savjetodavnih, upravljačkih ili nadzornih tijela Sveučilišta. 
  

Članak 3.  
Slobodna studijska godina odobrit će se onom nastavniku koji je redovito napredovao u 

zvanjima.  
Pravo korištenja slobodne studijske godine ima nastavnik pod uvjetom da je redovito 

ispunjavao svoje nastavne obveze kao i ostale obveze utvrñene odredbama Kolektivnog 
ugovora za znanost i visoko obrazovanje. 

Sveučilišni odjel će na prijedlog nastavnika koji traži korištenje slobodne studijske 
godine nastojati osigurati zamjenu nastavnikom u odgovarajućem zvanju koju potvrñuje 
Stručno vijeće odjela, radi kontinuiranog izvoñenja nastave, rada na znanstvenom/ 
meñunarodnom/stručnom projektu i ispunjavanja drugih obveza odsutnog nastavnika. 

 
Članak 4. 

Slobodnu studijsku godinu tijekom akademske godine mogu koristiti najviše 2 
nastavnika u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima na 
sveučilišnom odjelu. 

Ukoliko je korištenje slobodne studijske godine zatražilo više nastavnika, prednost za 
odobravanje imaju nastavnici u višim zvanjima koji do tada nisu koristili to pravo. 

 
Članak 5. 

Slobodna studijska godina odobrava se u akademskoj godini koja prethodi godini 
korištenja. 

Zahtjev za korištenje slobodne studijske godine s programom rada i potvrdom 
sveučilišnog odjela o osiguranoj nastavnoj zamjeni kojom se osigurava red predavanja i 



opterećenja studenata, podnosi se rektoru najkasnije do kraja ožujka tekuće akademske 
godine. 

Korištenje slobodne studijske godine započinje početkom zimskog ili ljetnog semestra.  
 

Članak 6.  
Zahtjevu za korištenje slobodne studijske godine obvezno se prilaže detaljno 

obrazloženje razloga korištenja i potvrdu Stručnog vijeća odjela o osiguranom izvoñenju 
nastave.  

 
Članak 7.  

Slobodnu studijsku godinu odobrava rektor na prijedlog pročelnika odjela.  
 

Članak 8.  
Nakon završetka korištenja slobodne studijske godine nastavnik je obvezan podnijeti 

sveučilišnom odjelu i rektoru pisano izvješće o rezultatima koje je postigao tijekom njezina 
korištenja. 

Ukoliko nastavnik raskine ugovor o radu za vrijeme korištenja slobodne studijske 
godine, dužan je Sveučilištu naknaditi sve troškove koje je Sveučilište imalo vezano za 
njegovo korištenje slobodne studijske godine. 

Visinu troškova utvrñuje sveučilišni odjel, a na temelju procjene pročelnika odjela.  
 

Članak 9. 
 Ukoliko nakon donošenja odluke o odobravanju slobodne studijske godine odnosno 
nakon započinjanja korištenja slobodne studijske godine nastupe izvaredne okolnosti (kao 
npr. porodiljni dopust, bolovanje duže od tri mjeseca i sl.), zbog kojih nastavnik nije u 
mogućnosti koristiti odobrenu slobodnu studijsku godinu za znanstveno, umjetničko i 
nastavno usavršavanje odnosno za znanstveni i umjetnički rad, na pisani i obrazloženi zahtjev 
nastavnika rektor će donijeti odluku o prekidu korištenja slobodne studijske godine. 

Zahtjev iz prethodnog stavka nastavnik može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana 
započinjanja korištenja slobodne studijske godine.  
 Zahtjev za korištenje slobodne studijske godine nastavnik može ponovo podnijeti 
sukladno odredbama ovog pravilnika.  
  

 
Članak 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na mrežnim 
stranicama Sveučilišta.  
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