
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07- Odluka USRH, 
46/07, 45/09 i 63/11) i članka 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst: veljača 
2012.), na prijedlog pročelnika Odjela za arheologiju, Stručno vijeće Odjela na sjednici 
održanoj 07. listopada 2022. donosi 

 
 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
PRAVILNIKA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA ARHEOLOGIJU 

 
 

Članak 1. 
 
Članak 4. stavak (1) briše se te članak sada glasi: 
 

„ (1) Novčana sredstva Odjela ostvaruju se iz: 
- sredstava osiguranih za znanstvene projekte i visokostručni rad, 
- sredstava ostvarenih na tržištu, 
- donacija, 
- drugih izvora.“ 

 
Članak 2. 

 
U članku 5. stavak (1) dodaje se tekst i sada glasi: 
 

„(1) Tijela Odjela su: Stručno vijeće Odjela, pročelnik Odjela i njegov zamjenik i 
Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija.“ 

 
 

Članak 3. 
 
U članku 8. dodaje se tekst i sada glasi: 

 
„Stručno vijeće Odjela: 
- bira i razrješuje pročelnika Odjela, 
- bira i razrješuje zamjenika pročelnika Odjela na prijedlog pročelnika odjela, 
- bira i razrješuje člana Senata, 
- bira i razrješuje ECTS koordinatora, 
- bira članove uredništva, glavnog urednika i tajnika uredništva časopisa 
Archaeologia Adriatica i In Situ,  
- bira članove Povjerenstva za kvalitetu Odjela, 
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo Odjela, 
- imenuje voditelje ustrojbenih jedinica Odjela, 
- na prijedlog pročelnika Odjela donosi Pravilnik o radu Odjela i druge opće akte 
Odjela,  
- predlaže Senatu nastavne, znanstvene i stručne programe, 
- predlaže nastavne planove iz područja svog djelovanja, 



- predlaže Senatu promjene nastavnih planova i programa i promjene u 
njihovoj realizaciji, 
- donosi odluku o ustrojavanju i izvođenju poslijediplomskog doktorskog 
studija u području svog djelovanja, 
- sudjeluje u izradi prijedloga sveučilišnih nastavnih planova i programa te daje 
suglasnost za njih, 
- pokreće postupke izbora u zvanja, 
- predlaže članove stručnog povjerenstva u postupcima izbora u zvanja, 
- predlaže voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog doktorskog studija,  
- imenuje povjerenstva u postupku obrane završnog rada na preddiplomskom 
studiju,  
- imenuje povjerenstva u postupku obrane diplomskog rada na diplomskom 
studiju, 
- imenuje voditelje studentima preddiplomskih studija, 
- donosi sve druge pravilnike koji proizlaze iz ovog Pravilnika, odnosno sve 
druge opće akte kojima se propisuju pitanja nastave, znanosti i stručne 
djelatnosti Odjela, 
- obavlja i druge poslove sukladno odredbama Statuta Sveučilišta, Pravilnika 
Odjela i Poslovnika o radu Stručnog vijeća Odjela.“ 

 
 

Članak 4. 
 
U članku 11. stavak (1) mijenja se i sada glasi: 
 

„(1) Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija čini osam nastavnika koji 
sudjeluju u izvođenju nastave i jedan predstavnik studenata poslijediplomskog 
doktorskog studija.“ 

 
 

Članak 5. 
 
U članku 12. stavak (3) dio teksta se briše te stavak sada glasi: 

 
 (3) Pročelnik uz poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka: 

- donosi Poslovnik o radu Stručnog vijeća Odjela na prijedlog Stručnog vijeća 
Odjela, 
- donosi Pravilnik o radu Odjela na prijedlog Stručnog vijeća Odjela, 
- donosi opće akte iz okvira polja rada Odjela i vlastitog djelokruga rada, 
- ustrojava rad na Odjelu i njegovo poslovanje, 
- utvrđuje plan i program razvoja Odjela, na prijedlog Stručnog vijeća Odjela, 
- donosi odluku o ustrojstvu radnih mjesta Odjela s obrazloženjem, na prijedlog 
Stručnog vijeća Odjela, uz suglasnost rektora, 
- predlaže Stručnom vijeću Odjela kandidata za zamjenika pročelnika, 
- provodi odluke Stručnog vijeća Odjela, 



- članove i studente Odjela pravovremeno upoznaje s važećim pravnim aktima 
Sveučilišta i Odjela,  
- potpisuje pravilnike i odluke Stručnog vijeća Odjela, 
- potpisuje ugovore Odjela na temelju rektorove punomoći,  
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Senata i 
rektora. 

 
Članak 6. 

 

U članku 29. stavak (1) mijenja se i sada glasi: 
 

„(2) Mandat voditelja Katedre traje četiri godine, a ista osoba može ponovo biti 
izabrana istekom mandata.“ 

 
Članak 7. 

 

U članku 61. stavak (1) dio teksta se briše i sada glasi: 
 

„(1) Status studenta stječe se upisom na redoviti studij.“ 
 

Članak 8. 
 

U članku 65. stavak (1) mijenja se i sada glasi: 
 

„(1) Studentski zbor Odjela u radu Stručnog vijeća Odjela sudjeluje s tri 
predstavnika.“ 

 
Članak 9. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
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