Na temelju članka 26. Pravilnika o radu i organizaciji Sveučilišnog odjela za studije mora
Sveučilišta u Splitu, Stručno vijeće Sveučilišnog odjela za studije mora, na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj, 06. ožujka 2013. godine, donosi

PRAVILNIK
O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA
SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA STUDIJE MORA
SVEUČILIŠTA U SPLITU
I. Opće odredbe
Članak 1.
Student ima obvezu poštivati Statut Sveučilišta u Splitu, Pravilnik o radu i organizaciji
Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu, režim studija i druge opće akte
Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Odjel) te uredno
izvršavati svoje akademske i druge obveze.
Student ima obvezu ponašati se u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Splitu te čuvati
ugled Odjela.
Ovim se Pravilnikom uređuje stegovna odgovornost studenata za povrede svojih obveza u
vezi sa studijem, kao i zbog narušavanja ugleda Odjela.

II. Povrede obveza
Članak 2.
Nepoštivanjem općih akata Odjela, neurednim izvršavanjem svojih akademskih i drugih
obveza ili nepriličnim ponašanjem student može učiniti povrede obveza.
Članak 3.
Povrede obveza su:
1. neovlašteno korištenje i krivotvorenje isprava vezanih uz studij i ostvarivanje
studentskih prava,
2. prezentiranje tuđeg rada kao svojeg, krivo predstavljanje, prisustvovanje provjeri
znanja u ime druge osobe,
3. nedozvoljeni pristup računalnom sustavu Odjela ili drugim službenim prostorijama
Odjela,
4. korištenje tuđeg elektroničkog identiteta (tuđe korisničke oznake i zaporke za sustave
kao što su ISVU, e-mail, ili lokalni korisnički račun na osobnom računalu),
5. namjerno uzrokovana materijalna šteta Odjelu,
6. neprilično ponašanje u prostorijama Odjela ili na drugim mjestima gdje se izvodi
nastava (izazivanje nereda, tučnjave ili sudjelovanje u neredu ili tučnjavi),
7. ometanje bilo kojeg oblika nastave,
8. uporaba nedozvoljenih pomagala na provjerama znanja,
9. neprimjereno ponašanje prema nastavnicima, suradnicima i drugim djelatnicima
Odjela ili drugim studentima,

10. druga neprihvatljiva ponašanja (npr. intoksikacija alkoholom ili nepoštivanje odluke o
zabrani pušenja u prostorijama Odjela ili na drugim mjestima gdje se izvodi nastava),
11. sva druga djela kojima se narušava ugled Odjela.

III. Stegovne mjere
Članak 4.
Studentu se za povredu obveza mogu izreći sljedeće stegovne mjere:
- opomena,
- opomena pred isključenje,
- isključenje sa studija na određeno vrijeme do godine dana ili trajno.

IV. Stegovni postupak
Članak 5.
Stegovni postupak pokreće se na prijedlog pročelnika nakon saznanja za učinjenu povredu
obveza. Postupak je pokrenut čim pročelnik izvrši bilo koju radnju u cilju vođenja postupka.
Inicijativu za pokretanje postupka može dati svaki nastavnik, djelatnik Odjela, student i
građanin koji sazna za učinjenu povredu.
Članak 6.
Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata (u daljnjem tekstu: Stegovno povjerenstvo)
ocjenjuje težinu povrede te u skladu s tim izriče odgovarajuće stegovne mjere.
Stegovno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i jednog člana stegovnog
povjerenstva imenuje pročelnik iz redova nastavnika ili suradnika, a jednog člana iz redova
studenata. Stegovno povjerenstvo imenuje pročelnik za svaki slučaj posebno.
Članak 7.
U provođenju stegovnog postupka, Stegovno povjerenstvo postupa po pravilima upravnog
postupanja propisanog Zakonom o općem upravnom postupku.
Studentu i Podružnici studentskog zbora mora se u ispitnom postupku pružiti mogućnost da se
izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za izricanje stegovne mjere.
Članak 8.
O usmenoj raspravi ili drugoj važnijoj radnji u postupku sastavlja se zapisnik.
Članak 9.
Pri izricanju stegovne mjere uzimaju se u obzir: težina povrede i posljedice, stupanj
odgovornosti studenta, okolnosti pod kojima je povreda učinjena, raniji rad i ponašanje
studenta te druge okolnosti relevantne za izricanje stegovne mjere.

Članak 10.
Odluku o stegovnoj odgovornosti za povredu obveza Stegovno povjerenstvo će donijeti
najkasnije u roku od dva mjeseca računajući od dana pokretanja postupka.
Stegovni postupak ne može se pokrenuti nakon isteka šest mjeseci od dana saznanja za
učinjenu povredu.
V. Pravo žalbe
Članak 11.
Protiv odluke Stegovnog povjerenstva dopuštena je žalba Stručnom vijeću Odjela u roku od
15 dana od dana primitka prvostupanjske odluke. Odluka Stručnog vijeća je konačna.

VI. Evidencija o stegovnim mjerama
Članak 12.
Pravomoćne odluke o izrečenim stegovnim mjerama za povrede obveza upisuje se u indeks
studenta i trajno se pohranjuju u studentskom dosjeu.
VII. Materijalna odgovornost studenata
Članak 13.
Student materijalno odgovara za svaku štetu koju namjerno ili iz nepažnje počini na imovini
Odjela. Student iz prethodnog stavka dužan je nadoknaditi materijalnu štetu uspostavom
prijašnjeg stanja ili naknadom u novcu.
Ako student u određenom roku ne nadoknadi štetu Odjelu, pročelnik će protiv studenta
pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.
VII. Završne odredbe
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom objave na oglasnoj ploči Odjela.
PROČELNIK ODJELA
Prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Odjela dana 07. ožujka 2013. godine.
TAJNIK ODJELA
Matilda Mamić, dipl. iur.

