
Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), i članka 39. 
Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) ''Informatika'', 
 
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku, Radmile Matejčić 2, Rijeka, OIB: 64218323816 kao nositelj studija (u 
daljnjem tekstu: Odjel) kojeg zastupa pročelnica, prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
 
i 
 
______________________ iz ____________________________, OIB: ________________ 
student Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog studija) ''Informatika'' (u daljnjem tekstu: student) sklopili su 
dana __. studenog 2020. godine          
 
 

UGOVOR O STUDIRANJU  
studenta s dijelom radnog vremena – izvanredni student 

 
 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
Ovim ugovorom uređuju se međusobna prava i obveze potpisnika Ugovora na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju iz znanstvenog područja: Društvene znanosti; znanstvenog polja: Informacijske i 
komunikacijske znanosti, ''Poslijediplomski sveučilišni studij Informatika (u daljnjem tekstu: doktorski studij). 
Doktorski studij traje tri godine, odnosno deset godina. 
Po završetku studija studentu se izdaje diploma o stečenih 180 ECTS-a i akademskom stupanju doktora znanosti 
iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Informacijske i komunikacijske znanosti. 
 
 
2. Upis na studij 
 

Članak 2. 
Ugovorne strane utvrđuju da je student temeljem provedenog natječajnog postupka stekao pravo na upis u prvu 
godinu studija u akademskoj godini 2020./2021. kao student koji će studirati na studiju s dijelom radnog vremena 
(izvanredni student) odnosno kao student koji može prilagoditi brzinu studiranja svojim ostalim obvezama. 
 

Članak 3. 
Upis studenata obaviti će se nakon predaje potrebne dokumentacije za upis i uplate predviđenog dijela troškova 
studija.  
Dokaz o uplati troškova studija student predaje istodobno s dokumentacijom za upis na odgovarajući semestar 
studija. Ukoliko student ne preda dokaz o uplati troškova studija na način utvrđenom u prethodnom stavku, 
student ne može ostvariti prava studenta na doktorskom studiju. 
 

Članak 4. 
Student upisan na studij kao student s dijelom radnog vremena (izvanredni student), gubi status studenta ako u 
roku od deset godina od dana upisa ne završi poslijediplomski studij te sukladno članku 43. Pravilnika o 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) ''Informatika''. 
 
 
III. Prava i obveze potpisnika ugovora 
 

Članak 5. 
Odjel se obvezuje da će studentu omogućiti: 

- potpunu i kvalitetnu izvedbu Studijskog programa, 
- nazočnost svim oblicima nastave, uključujući polaganje ispita, 
- te druga prava utvrđena studijskim programom Statutom Sveučilišta u Rijeci i naprijed citiranim 

Pravilnikom Odjela. 



Članak 6. 
Student ima obvezu i pravo: 

- uredno i na vrijeme ispunjavati sve obveze iz Studijskog programa, 
- studij završiti u propisanom roku od tri odnosno deset godina računajući od godine upisa na studij, 
- aktivno se uključiti u istraživačku djelatnost radom na znanstvenim, razvojnim ili stručnim projektima 

kroz izdavačku djelatnost, boravkom na drugom domaćem ili inozemnom sveučilištu, objavljivanjem 
radova i njihovom prezentacijom na domaćim i inozemnim skupovima te, 

- poštivati odredbe Pravilnika i druge opće akte Sveučilišta i Odjela. 
 
 
IV. Troškovi studija 
 

Članak 7. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da troškovi studija iznose 48.000,00 kuna. 
Odlukom Vijeća Odjela za informatiku (KLASA: 003-01/17-01/7; URBROJ: 2170-57-004-01-17-03, od 07. lipnja  
2017. godine) utvrđena je mogućnost plaćanja troškova studija na jedan od sljedećih načina: 
 

 u cijelosti, iznos od 48.000,00 kuna prilikom upisa studija, ili 
 

 u šest rata - jednu ratu godišnje u iznosu od 8.000,00 kuna tijekom šest godina (do 30 studenog 2020., 
2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godine). 

 
Članak 8. 

Troškove studija sukladno članku 8.  ovog Ugovora platiti će: 
 

 student 
 

 poslodavac 
 

U slučaju da studentov poslodavac u utvrđenom roku ne uplati troškove studija ili njihov odgovarajući dio student 
se obvezuje da će sam preuzeti obvezu plaćanja troškova studija. 
 

Članak 9. 
Troškovi studija utvrđeni u članku 7. ovog Ugovora uplaćuju se na žiro račun Odjela IBAN 
HR1524020061400006966 poziv na broj OIB (pristupnika) – 8. 

 
Članak 10. 

Sredstva uplaćena temeljem ovog Ugovara ne vraćaju se poslodavcu, odnosno studentu u slučaju raskida 
ugovora, promjena, odnosno gubitka statusa studenata ili iz bilo kojeg drugog razloga. 
 

Članak 11. 
Sveučilište je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na radove koje student izradi u okviru 
studijskog programa, što se osobito odnosi na pravo priopćavanja dijela javnosti putem mrežnih stranica.  
Prava iz prethodnog stavka student prenosi na Sveučilište bez naknade, u vremenski i teritorijalno 
neograničenom opsegu. Student je dužan poštivati tuđa autorska i druga prava intelektualnog vlasništva te je 
osobno odgovoran u slučaju povrede tih prava. 
Student se obvezuje nadoknaditi Sveučilištu cjelokupni iznos plaćen od strane Sveučilišta s osnove odgovornosti 
Sveučilišta prema trećoj osobi kao posljedice povrede autorskog ili drugog prava intelektualnog vlasništva treće 
osobe koju je počinio student. 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Obrada osobnih podataka 
Članak 9. 

Potpisom ovog Ugovora student potvrđuje da je upoznat da njegove osobne podatke dane u ovom Ugovoru kao 
i sve druge podatke o njemu koje Odjel kao voditelj, zajednički voditelj i/ili izvršitelj obrade prikuplja i obrađuje 
u svrhu izvršavanja ugovora o studiranju i ostvarivanja prava i obveza po osnovi studentskog statusa, Odjel može 
koristiti u svojim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovu obradu pravnim osobama u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja te nadležnim javnopravnim tijelima u izvršavanju svojih dužnosti i ovlasti. 
Za vrijeme trajanja studija, student je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti pri objavi rezultata 
ispita sukladno općim aktima Sveučilišta i Odjela koji se odnose na studente, uz primjenu najmanje invanzivnih 
mjera opsega objave osobnih podataka, gdje god je to moguće (primjerice objava identifikacijskog JMBAG broja 
umjesto objave imena i prezimena). 
Potpisom ovog Ugovora student daje suglasnost za korištenje njegove adrese elektroničke pošte evidentirane u 
sustavu AAI@Edu.Hr u svrhu kontaktiranja za potrebe provedbe različitih istraživanja i ostvarivanja prava iz 
studentskog standarda. 
Odjel je dužan s navedenim podacima postupati u skladu s europskim i nacionalnim propisima i internim aktima 
o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će na 
zakonitoj osnovi biti omogućen pristup podacima, što uključuje njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni 
na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima ugovornih strana. 
 
 
VI. Završne odredbe 

 
Članak 12. 

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju te općih akata Sveučilišta u Rijeci i Odjela. 

 
Članak 13. 

Ugovorne strane svojim potpisom izražavaju suglasnost sa svim odredbama ovoga ugovora. 
Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana. 
 

Članak 14. 
U slučaju spora nastalog primjenom ovog ugovora ugovorne strane suglasno utvrđuju nadležnost stvarno 
nadležnog suda u Rijeci. 
 

Članak 15. 
Ovaj ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih je 1 (jedan) primjerak za Odjel, (1 (jedan) primjerak 
za Studentsku službu, a 1 (jedan) primjerak za studenta. 
 
 
 
 
KLASA: 643-02/20-01/22 
URBROJ: 2170-57-004-01-20- 
 
Rijeka, __. studenog 2020. 

 

 STUDENT SVEUČILIŠTE U RIJECI 
  ODJEL ZA INFORMATIKU 
 _______________________ PROČELNICA 
  PROF. DR. SC. PATRIZIA POŠČIĆ 
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