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Na temelju članka 33. Pravilnika Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/198; 
URBROJ: 2170-57-004-02-14-1) Vijeće Odjela za informatiku je na  84. sjednici održanoj 2. srpnja 2020. 
godine donijelo sljedeću 

O  D  L  U  K  U 

O PRIJELAZU S DRUGIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKA 
I. 

Studentu koji studira na drugom visokom učilištu može se odobriti prijelaz na Preddiplomski studij 
informatika Odjela za informatiku isključivo sa srodnog sveučilišnog studijskog programa i prije početka 
nastave u zimskom semestru. O uvjetima prijelaza odluku donosi vijeće Odjela.  
Prijelaz je moguć samo nakon prve godine studiranja. 
Broj prijelaznika ograničen je kapacitetom Odjela.  
Studentu se vrijeme studiranja na drugom visokom učilištu uračunava u ukupno trajanje studija. 

Student može ostvariti prijelaz na sveučilišni preddiplomski studij na Odjelu za informatiku pod sljedećim 
uvjetima:  

- da mu se može priznati najmanje 20 ECTS bodova predmeta s 1. godine Preddiplomskog studija 

informatike  

- da je položio predmete koji su sadržajno ekvivalentani predmetima „Programiranje 1“ i 

„Matematika 1“ na Preddiplomskom studiju informatike. 

Student koji želi prijeći na Preddiplomski studij informatike podnosi Zahtjev za priznavanje u Ured 
pročelnika Odjela za informatiku te elektronički na ured@inf.uniri.hr najkasnije do 1. rujna tekuće 
kalendarske godine.   

Uz Zahtjev student mora priložiti: 

1. uvjerenje o završenom dijelu studijskog programa (ovjereni prijepis ocjena matičnog visokog 
učilišta) 

2. opis studijskog programa matičnog visokog učilišta iz kojega su vidljivi predviđeni ishodi učenja, 
studijske obveze s odgovarajućim brojem ECTS bodova, sadržaj, popis literature. 

Priznavanje studijskih obveza obavlja zamjenik pročelnika vodeći računa o stečenim ishodima učenja i 
utrošenom radu za stjecanje ishoda učenja na studijskoj obvezi koja se priznaje.  

Tijekom postupka priznavanja zamjenik pročelnika može zatražiti mišljenje ECTS koordinatora i pojedinih 
predmetnih nastavnika. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                           Pročelnica Odjela           

 

 
                 prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
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