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Predmet: nastava nastavnika FSB-a na drugim visokim učilištima 
                 - naputak o postupanju 2 
 
 

Poštovani, 
 

Dana 5. rujna 2011. godine upućen je svim nastavnicima Naputak o postupanju u svezi 
angažiranja na drugim visokim učilištima, kako u okviru Sveučilišta u Zagrebu, tako i izvan Sveučilišta 
i izvan Republike Hrvatske.  

Naputak se temelji na odredbama Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u 
Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, koju je donio Senat Sveučilišta u 
Zagrebu 15. srpnja 2009. godine. 

Budući da je Senat Sveučilišta na sjednici održanoj 16. listopada 2012. donio Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke iz 2009. godine, dostavljamo Vam pročišćeni tekst tih dviju odluka.  

 

Molimo da se pridržavate Odluke Sveučilišta.  
 

Ujedno naglašavamo novine koje Odluka o izmjenama Odluke donosi:  
 

- nastavnici ne mogu biti nositelji niti izvoditelji kolegija u postupku akreditiranja studijskih 
programa ostalih visokih učilišta; 

- preduvjet za sklapanje ugovora između FSB-a i drugog visokog učilišta je potpisan sporazum 
o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i drugog visokog učilišta; ukoliko takav sporazum ne postoji 
(za sada postoji samo sa drugim sveučilištima u RH i sa Sveučilištem u Mostaru) moramo 
tražiti prethodnu suglasnost rektora; 

- ukoliko nastavnik izvodi nastavu na drugom visokom učilištu bez suglasnosti naprijed 
navedene, ili bude nositelj kolegija u postupku akreditiranja studijskog programa drugog 
visokog učilišta, pokrenut će se stegovni postupak u skladu s općim aktima FSB-a ili općim 
aktima Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

                                                                                                                              DEKAN 

 
                                                              Prof. dr.sc.  Ivan Juraga 
 
 
Privitak: Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta 
              u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj 
              i izvan Hrvatske (pročišćeni tekst, 18. listopada 2012.) 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Tajnici upravljanja 
3. Internetska stranica FSB-a 
4. U očevidnik odluka dekana 
5. Pismohrani 
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