
 

 
KLASA: 602-04/15-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-15-16 
Rijeka, 27. siječnja 2015.  
 
 
Na temelju članka 59. Statuta Sveučilišta u Rijeci – (p.t. od 10. prosinca 2008. godine i odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta od 16. ožujka 2010. g.,  19. studenog 2013. g.  i 22. srpnja 2014. g.) i  čl. 8., st. 5. 
Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – (p.t. od 1. srpnja 2008. g. i odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o studijima od 19. srpnja 2011. g., 22. studenog 2011. g. i 17. srpnja 2012. g. te Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima od 15. travnja 2014. g.), Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 74. 
sjednici održanoj 27. siječnja 2015. godine donosi   
 

ODLUKU 
o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija 

u akademskoj 2015./2016. godini 
 

I.  
Troškovi studija redovitog studenta koji po prvi put upisuje prvu godinu studije na sastavnici Sveučilišta u 
Rijeci subvencioniraju se u cijelosti.  
 
Pravo na studij bez plaćanja participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) pripada 
svakom redovitom studentu koji je udovoljio uvjetima za upis na Sveučilište/Fakultet/Akademiju/Odjel. 
  

II. 
Uvjet ostvarenja prava na svaku narednu godinu studija bez plaćanja participacije za sve redovite studente 
jest stjecanje minimalnog broja ECTS bodova potrebnog za ostvarivanje prava na subvenciju MZOS-a.   
Pravo na punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija na javnim visokim 
učilištima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: subvencija) stječe se s 55 i više ECTS bodova.  
 

III. 
Studenti koji su u akademskoj 2014./2015. godini stekli 30 ECTS bodova i manje, dužni su u narednoj 
akademskoj godini platiti puni iznos participacije predviđene za određeni studij. Odluku o visini školarine za 
svaku akademsku godinu utvrđuje Senat.   
 

IV. 
Studenti koji su u akademskoj 2014./2015. godini stekli manje od minimalnog broja ECTS bodova potrebnog 
za ostvarivanje prava na subvenciju MZOS-a, ali više od 30 ECTS bodova, dužni su platiti participaciju koja 
odgovara umnošku ECTS bodova ponovo upisanih kolegija i utvrđene novčane vrijednosti jednog ECTS boda 
čiji iznos za svaku akademsku godinu utvrđuje Senat.  
 

V. 
Za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova te ostvarili 
prosječnu ocjenu 4,5 (i/ili prosječnu težinsku ocjenu veću od 80% na preddiplomskim studijima i 90% na 
diplomskim studijima), troškove navedene participacije snosi sastavnica/nositelj studijskog programa.      
 

VI. 
Studenti su dužni u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije predviđene za određeni 
studij pod sljedećim uvjetima:  

a) ukoliko na trogodišnjem preddiplomskom studiju i trogodišnjem stručnom studiju nisu u četiri 
godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija; 

b) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS 
bodova potreban za završetak studija;  



 

c) ukoliko na petogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju nisu u sedam godina 
stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija;  

d) ukoliko na šestogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju nisu u osam godina 
stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija;  

e) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova 
potreban za završetak studija; 

f) ukoliko na dvogodišnjem diplomskom studiju nisu u tri godine stekli ukupan broj ECTS bodova 
potreban za završetak studija. 

 
Ukoliko ni u narednoj godini student/studentica ne stekne ukupan broj ECTS bodova potreban za 
završetak studija, visinu participacije u akademskim godinama do završetka studija određuje sastavnica.   

 
VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 

 
Dostaviti:   
- sastavnicama Sveučilišta u Rijeci  
- Centru za studije 
- Pismohrani, ovdje  
 
 
  


