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Na temelju članka 82. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 

105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 Odluka 

USRH i 60/15 Odluka USRH), Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike 

Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. godine donosi 

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PRAVILNIKA O POSLIJEDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM (DOKTORSKOM) 

STUDIJU NA FAKULTETU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE SVEUČILIŠTA U 

ZAGREBU 

Članak 1. 

U Pravilniku o Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Fakultetu 

organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu donesenom 24. listopada 2017. godine i 27. 

studenog 2018. godine u članku 10. stavak (1) alineja a) briše se tekst „Vijeće doktorskog 

studija može iznimno odobriti upis i pristupniku koji je završio diplomski studij s nižim 

uspjehom na temelju stručnih i znanstvenih rezultata rada nakon završetka diplomskog 

studija;“. 

U stavku (1) alineja b) briše se tekst „Vijeće doktorskog studija može iznimno odobriti upis i 

pristupniku koji je završio dodiplomski studij s nižim uspjehom na temelju stručnih i 

znanstvenih rezultata rada nakon završetka dodiplomskog studija;“. 

U stavku (1) alineja e) nakon riječi „sveučilišni diplomski“ dodaju se riječi „ili dodiplomski“. 

U stavku (5) iza prve rečenice dodaje se tekst „Pristupnicima iz stavka (1) alineje a), b) i e) 

Vijeće doktorskog studija može iznimno odobriti upis i s nižim prosjekom ocjena na temelju 

stručnih i znanstvenih rezultata rada nakon završetka diplomskog ili dodiplomskog studija.“. 

Članak 2. 

(1) U članku 21. stavak (2) riječi „čl. 21 st.1.e“ mijenjaju se u „stavku (1) alineja g) ovog 

članka“. 

(2) Iza stavka (4) dodaje se stavak (5) koji glasi: 

„Ne priznaju se ECTS bodovi za znanstvene radove poslane na objavu nakon veljače 2020. 

godine u kojima doktorandi nisu naveli kao svoju instituciju „Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet organizacije i informatike“, odnosno na engleskom jeziku „University of Zagreb, 

Faculty of Organization and Informatics“. Uz Fakultet organizacije i informatike 

doktorandi mogu navesti i druge institucije (npr. na kojima su zaposleni ili na kojima 

sudjeluju na znanstvenim projektima kao vanjski članovi).“ 




