
 

 

KLASA: 602-04/21-01/03-01 
URBROJ: 2170-57-005-01-21-11 
U Rijeci, 09. prosinca 2021. 
 
Na temelju članka 32. Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa:003-01/18-01/03-01, Urbroj: 2170-
57-005-01-18-2 od dana 11. prosinca 2018.godine), Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/19-01/02-01, Urbroj: 2170-57-005-01-19-1 od dana 04. travnja 2019.godine), te 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti (KLASA: 602-04/21-
01/03-01, URBROJ: 2170-57-005-01-21-10 od dana 09. prosinca 2021.) Vijeće Odjela za biotehnologiju na svojoj 48. 
sjednici Odjelskog Vijeća održanoj dana 09. prosinca 2021. donosi slijedeću:  
 

ODLUKA O PRIZNAVANJU ECTS BODOVA 
ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

 

I 

Studentima preddiplomskog studija te diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju (nadalje u tekstu: 

Odjela) mogu se priznati ECTS bodovi za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima prema kriterijima u tablici (privitak 

1)  sukladno Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018.) i Pravilniku o priznavanju i 

vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci (od 24. rujna 2019.). 

Ovaj dokument služi kao nadopuna uvjeta propisanih Pravilnikom o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 

Sveučilišta u Rijeci od dana 24.09.2019. (Klasa:011-01/19-01/24, Urbroj:2170-57-01-19-1). 

ECTS bodovi priznaju se isključivo za izvannastavne aktivnosti sveučilišne razine koje su povezane s područjem 

studiranja. Ne priznaju se izvannastavne aktivnosti koje se provode u sklopu redovne nastave, osim iznimno ukoliko 

student za iste ima unaprijed potpisano odobrenje od strane voditelja kolegija.   

Zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti studenti ili voditelji aktivnosti šalju isključivo na adresu 

elektroničke pošte: ured@biotech.uniri.hr (obrasci se nalaze na mrežnoj stranici: 

http://www.biotech.uniri.hr/hr/dokumenti). Zahtjeve će vrednovati Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja i 

izvannastavnih aktivnosti Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju (nadalje u tekstu: „Povjerenstvo“) i donijeti Odluku 

o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (nadalje u tekstu: Odluka) u roku ne dužem od dva mjeseca. Donesenom 

Odlukom se zahtjev i) priznaje u cijelosti, ii) priznaje djelomično ili iii) odbacuje. Odluka mora biti obrazložena i sadržavati 

uputu o pravu na prigovor. 

Povjerenstvo se sastoji od četiri člana, čije članstvo je potvrdilo Vijeće Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

(nadalje u tekstu: „Vijeće“). Predsjednik Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela u akademskom zvanju docenta ili 

višem. Dva člana Povjerenstva moraju biti znanstveni i/ili nastavni zaposlenici Odjela, od kojih barem jedan mora biti 

polaznik doktorskog studija na Odjelu. Jedan član Povjerenstva mora biti student preddiplomskog ili diplomskog studija 

Odjela. Sve odluke se donose većinom glasova (tj. minimalno s tri glasa u suglasju).  

Predsjednik Povjerenstva ili ovlašteni zamjenik pred Vijećem predstavlja odluku Povjerenstva.  

Povjerenstvo zadržava pravo procjene svakog individualnog zahtjeva. Povjerenstvo zadržava pravo poziva studentima 

da ponovno pošalju zahtjev ako smatraju da bi dodatni dokazi mogli voditi k promjeni odluke. Student ima mogućnost 

prigovor na odluku, opisanu u Pravilniku o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci“ (KLASA: 

http://www.biotech.uniri.hr/hr/dokumenti


 

 

011-01/19-01/24, URBROJ: 2170-57-01-19-3) ili prema uvjetima  dokumenta koji mu je pravno nadređen. Navedenim 

Pravilnikom je utvrđeno podnošenje pisanog prigovora Pročelniku Odjela  u roku od 8 dana od zaprimanja Odluke. 

Mogu se zatražiti ECTS bodovi samo za akademsku godinu u kojoj je izvršena izvannastavna aktivnost (definirano 
datumom završetka aktivnosti ili datumom prihvaćanja u slučaju publikacija). Za potrebe ovog dokumenta, akademska 
godina je definirana periodom od 1. listopada do 30. rujna naredne godine, osim u slučajevima izvanrednih okolnosti u 
kojima Senat Sveučilišta u Rijeci donosi odluku o promjeni trajanja akademske godine. Zahtjevi koji se tiču određene 
akademske godine moraju biti podneseni tijekom te iste akademske godine ili unutar prvih 30 dana naredne akademske 
godine (tj. do 30. listopada ili novodonesenim datumom po odluci Senata) u slučaju kad podnositelj nije student završne 
godine. Zahtjevi podneseni nakon navedenog perioda od  30 dana, a tiču se prethodne akademske godine,  smatrat će 
se nevažećim. Studenti završnih godina studija ECTS bodove za svoje izvannastavne aktivnosti moraju zatražiti striktno 
unutar akademske godine u kojoj su aktivnost izvršili kako bi bile vrednovane prije ispisa. 
 

II 

Studenti mogu zatražiti ECTS bodove na dva načina, kao zamjenske ili dodatne ECTS bodove. U oba slučaja studenti 

mogu zatražiti bodove za bilo koju aktivnost navedenu u Privitku 1. Dodjela zamjenskih ECTS bodova dodatno je 

definirana u članku III, a dodjela dodatnih u članku IV. 

 

III 

Studenti mogu zatražiti zamjenu jednog ili više izbornih kolegija Odjela, s jednom ili više aktivnosti u vrijednosti istog 

ili većeg broja ECTS bodova (zamjena).  

Studenti mogu zatražiti zamjenu jednog ili više izbornih kolegija Odjela s izvannastavnim aktivnostima u vrijednosti istog 

ili većeg broja ECTS bodova. Te aktivnosti mogu biti izborni kolegiji drugih odjela, fakulteta ili sveučilišta te moraju biti 

iste razine studiranja (preddiplomski, odnosno diplomski studij) kao i kolegij kojeg žele zamijeniti.  

Svi zahtjevi za zamjenu ECTS bodova moraju biti vezani za aktivnosti koje su u skladu sa studijskim programom Odjela 

za biotehnologiju, što će biti predmetom vrednovanja  Povjerenstva. U slučaju kolegija drugih odjela, fakulteta ili 

sveučilišta, prije donošenja Odluke Predsjednik Povjerenstva se može savjetovati sa Zamjenikom Pročelnika Odjela i/ili 

Predsjednikom Povjerenstva za nastavu. 

Zahtjevi za zamjenskim ECTS bodovima moraju biti dostavljeni na ispunjenom obrascu pod nazivom "Obrazac za 

priznavanje izvannastavnih aktivnosti" (u daljnjem tekstu "Obrazac") i podneseni prije početka izvannastavne aktivnosti. 

Ovo pravilo će biti strogo provođeno s ciljem minimiziranja rizika nemogućnosti prikupljanja ECTS bodova potrebnih za 

uspješan završetak akademske godine. 

Ako Povjerenstvo odobri zahtjev, studentima će biti dodijeljeni ECTS bodovi nakon završetka kolegija i prilaganja 
dokaza o uspješno položenom kolegiju uz gore navedeni Obrazac, ovjeren i potpisan od strane Povjerenstva te 
dostavljen putem mail adrese ured@biotech.uniri.hr kao jedinstveni PDF dokument. 
U slučaju odbijanja zahtjeva za zamjenskim ECTS bodovima, student može za istu aktivnost zatražiti dodatne ECTS 

bodove.  



 

 

Ukupan broj zamjenskih ECTS bodova dodijeljenih studentu ne smije prijeći 5% njihovog ukupnog programa (tj. 9 ECTS 

bodova za preddiplomski studij od 180 ECTS bodova ili 6 ECTS bodova za diplomski studij od 120 ECTS bodova). Također, 

studentu ne može biti dodijeljeno više od 6 ECTS bodova u pojedinoj akademskoj godini (definirano završnim datumom 

aktivnosti, kao što je datum konferencije, datum završnog ispita kolegija ili datum prihvaćanja publikacije i sl.). Ako 

student prijavi zahtjev za više ECTS bodova no što je propisano ovim dokumentom, Povjerenstvo ima pravo dodijeliti 

manji broj ECTS bodova no što je zatraženo, kako bi se ukupan broj zamjenskih bodova izjednačio s propisanih 6 ili kako 

bi se ukupan broj dodijeljenih bodova tijekom cijelog programa izjednačio s 5% bodova ukupnog programa.  

Studenti mogu poslati zahtjev za više aktivnosti koje u kombinaciji mogu pružiti dovoljan broj ECTS bodova za zamjenu 

izbornog kolegija. U slučaju da zahtjevi za sve aktivnosti ne budu uspješno prihvaćene ili ako sve izborne aktivnosti ne 

budu uspješno dovršene, student istu prijavu smije retroaktivno prenamijeniti u prijavu za dodatne ECTS bodove. 

Maksimalni broj zamjenskih ECTS bodova koje Povjerenstvo može dodijeliti za pojedinu aktivnost (ili ukupan broj za više 

aktivnosti unutar istog zahtjeva) istovjetan je broju ECTS bodova izbornog kolegija kojeg se nastoji zamijeniti.  

Navedena pravila za dodjelu zamjenskih ECTS bodova ne odnose se na kolegije upisane u sklopu ERASMUS programa. 

 

IV 

Studenti mogu zatražiti dodatne ECTS bodova kako bi bili zabilježeni u njihovim dodacima diploma (dodatni). 

Studenti mogu zatražiti dodatne ECTS bodove kako bi bili zabilježeni u njihovim dodacima diploma, no ti ECTS bodove 

se ne zbrajaju ECTS bodovima potrebnim za uspješan dovršetak akademske godine (normalno 60 ECTS bodova).  

Studenti mogu zatražiti dodatne ECTS bodove za kolegije drugih odjela, fakulteta i sveučilišta. Takvi kolegiji moraju biti 

iste razine studiranja (dodiplomski, odnosno diplomski) kao i program koji žele pohađati. 

Svi zahtjevi za dodatnim ECTS bodovima moraju biti  vezani uz aktivnosti koje su u skladu sa studijskim programom 

Odjela za biotehnologiju, što će biti predmetom procjene Povjerenstva. Međutim procjena ovih zahtjeva biti će manje 

rigidna u usporedbi sa zahtjevima za zamjenske ECTS bodove. 

Zahtjevi za dodatnim ECTS bodovima moraju biti dostavljeni na ispunjenom Obrascu prije, tijekom ili po završetku 

aktivnosti koja je predmetom zahtjeva. 

U slučaju pozitivne odluke od strane Povjerenstva, studentima će biti dodijeljeni ECTS bodovi: 

 odmah, ako je aktivnost završena i ako je dostavljen dokaz o uspješnom dovršetku aktivnosti 

 nakon uspješnog završetka aktivnosti i dostavljenog dokaza o uspješnom završetku (na ispunjenom Obrascu). 

Studentu ne može biti dodijeljeno više od 6 ECTS bodova u pojedinoj akademskoj godini (definirano završnim datumom 

aktivnosti). Ako student prijavi zahtjev za više ECTS bodova no što je propisano ovdje, Povjerenstvo ima pravo dodijeliti 

manji broj ECTS bodova no što je zatraženo, kako bi ukupan broj dodatnih bodova izjednačio sa propisanih 6 bodova.  

 
 
 



 

 

 
IV. a 

Predmeti sa drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili s drugih institucija koje opisno dodjeljuju status prolaza (prošao/la, 
zadovoljio/la i sl.), a ne ocjenu, priznaju se kao "dodatni" ECTS, ne kao "zamjenski".  
Opisani način priznavanja ECTS bodova iz ovoga članka, primjenjivati će se počev od 2022./2023. akademske godine. 
 

V 

Pri slanju zahtjeva za dodjelu ECTS bodova (zamjenskih ili dodatnih) PRIJE početka aktivnosti uz ispunjeni Obrazac 

mora se dostaviti i sljedeće: 

1. Za priznavanje stručne prakse i/ili laboratorijskog rada: 

 pismo predloženog mentora kojim se potvrđuje da će se aktivnost održati 

 

2. Za priznavanje kongresnih izlaganja: 

 email ili pismo koji se potvrđuje da je student izabran za prezentaciju na dotičnom kongresu 

 opis kongresa 

 

3. Za priznavanje pasivnog sudjelovanja na kongresima, aktivnosti popularizacije znanosti te pohađanje radionica, 

ljetnih škola ili sličnih edukacija: 

 email ili pismo koji se potvrđuje da će student sudjelovati na događanju 

 opis događanja 

 

4. Izborni kolegij 

 silabus kolegija 

NAPOMENA: ukoliko se radi o kolegiju sa Sveučilišta u Rijeci ili drugih YUFE sveučilišta, a  potpuni formalni nastavni 

plan i program nije dostupan za pret-prijavu, Povjerenstvo može donijeti Odluku o odobrenju za pohađanje kolegija 

na temelju kraćeg službenog sažetka ili drugih dokumenata koje izdaju institucije, pod uvjetom da Povjerenstvo 

utvrdi da isti sadrže dovoljno podataka na kojima se može temeljiti odluka. Cijeli nastavni plan i program potreban 

je za dodjelu ECTS-a nakon završetka programa 

 

5. Publikacija 

 Primjerak završne verzije/formatiranog članka ili poglavlja koji sadrži ime i prezime podnositelja 

ili 

 Primjerak neformatiranog teksta koji sadrži ime i prezime podnositelja zahtjeva i email ili pismo izdavača kojim 

se potvrđuje da je članak prihvaćen za publiciranje 

 

Opaska: Za razliku od drugih izvannastavnih aktivnost, u slučaju publiciranja za zamjenu ECTS bodova nije potrebno 

propisano slanja zahtjeva unaprijed. Međutim, studenti se upozoravaju da proces recenzije može potrajati te ne 

jamči prihvaćanje rada od strane časopisa. 

 



 

 

Dodatno, po završetku aktivnosti sljedeći dokazi se moraju priložiti (uz ispunjeni Obrazac): 

 

 

1. Za priznavanje stručne prakse i/ili laboratorijskog rada: 

 kopija dnevnika rada 

 potpisan program stručne prakse ili potpisano izvješće mentora o provedenim aktivnostima 

 

2. Za priznavanje kongresnih izlaganja: 

 program kongresa (može se priložiti kopija programa ili ispis s mrežne stranice) 

 sažetak izlaganja i/ili prezentaciju ili poster u obliku pdf dokumenta (npr. službeni sažetak koji je prihvaćen za 

kongres ili ako toga nema naknadno napisani sažetak gdje se vide imena, prezimena i afilijacije svih autora 

prezentacije; svakako treba naznačiti i mentora studenta koji je prezentirao) 

 

3. Za priznavanje pasivnog sudjelovanja na kongresima, aktivnosti popularizacije znanosti te pohađanje radionica, 

ljetnih škola ili sličnih edukacija: 

 potvrda o sudjelovanju 

 navesti trajanje i priložiti program kongresa, simpozija, ljetne škole, radionice i sl. (može se priložiti kopija 

programa ili ispis s mrežne stranice kongresa i sl.). 

 za radionice s praktičnim radom traži se službena potvrda i/ili potpisano izvješće mentora o provedenim 

aktivnostima.  

 

4. Izborni kolegij 

 

 silabus kolegija 

 prijepis kojim se potvrđuje uspješan završetak kolegija  

NAPOMENA: ukoliko se radi o kolegiju sa Sveučilišta u Rijeci ili drugih YUFE sveučilišta, te ako je program 

prethodno odobren od strane Povjerenstva u posljednjih 5 godina, te ako naziv kolegija, ECTS broj i voditelj 

kolegija nisu promijenjeni od tog odobrenja, tada novi primjerak nastavnog plana i programa nije potrebno 

dostavljati 

 

VI 

 

Pri slanju zahtjeva za dodatnim ECTS bodovima nakon izvršene aktivnosti, moraju se priložiti sljedeći dokazi (dogovor 

o količini obrazaca):  

1. Za priznavanje stručne prakse i/ili laboratorijskog rada: 

 kopija dnevnika rada 

 potpisan program stručne prakse ili potpisano izvješće mentora o provedenim aktivnostima 

 

 

 



 

 

 

2. Za priznavanje kongresnih izlaganja: 

 program kongresa (može se priložiti kopija programa ili ispis s mrežne stranice) 

 sažetak izlaganja i/ili prezentaciju ili poster u obliku pdf dokumenta (npr. službeni sažetak koji je prihvaćen za 

kongres, ili ako toga nema, naknadno napisani sažetak gdje se vide imena, prezimena i afilijacije svih autora 

prezentacije; svakako treba naznačiti i mentora studenta koji je prezentirao) 

 

3. Za priznavanje pasivnog sudjelovanja na kongresima, aktivnosti popularizacije znanosti te pohađanje radionica, 

ljetnih škola ili sličnih edukacija: 

 potvrda o sudjelovanju 

 navesti trajanje i priložiti program kongresa, simpozija, ljetne škole, radionice i sl. (može se priložiti kopija 

programa ili ispis s mrežne stranice kongresa i sl.). 

 za radionice s praktičnim radom traži se službena potvrda i/ili potpisano izvješće mentora o provedenim 

aktivnostima.  

 

4. Izborni kolegij 

 

 silabus kolegija 

 prijepis kojim se potvrđuje uspješan završetak kolegija 

 

 

 

5. Publikacija 

 Primjerak završne verzije/formatiranog članka ili poglavlja koji sadrži ime i prezime podnositelja 

ili 

 Primjerak neformatiranog teksta koji sadrži ime i prezime podnositelja zahtjeva i email ili pismo izdavača kojim 

se potvrđuje da je članak prihvaćen za publiciranje 

 

 

VII 
 
Povjerenstvo si uzima pravo donošenja odluka temeljenih na interpretaciji ovog dokumenta u svim slučajevima kad je 
prosudba nejasna te u nepredviđenim situacijama.  
 
 

VIII 

 

Zahtjevi za ECTS bodove se dostavljaju isključivo preko adrese elektronike pošte ured@biotech.uniri.hr. Rad 

Povjerenstva prilikom odlučivanja o podnesenim zahtjevima je samostalan. Kontakti s Povjerenstvom nakon podnošenja 

zahtjeva mogu se realizirati jedino na inicijativu člana Povjerenstva i to u slučaju da Povjerenstvo službenim putem 

konaktira podnositelja radi pojašnjenja zahtjeva i slično. 

 

mailto:ured@biotech.uniri.hr


 

 

IX 

Izmjene i dopune Odluke o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Odjela za biotehnologiju (čl. V. st.I. 
točka 4., te čl. V.st.II. točka 4.) stupaju na snagu danom donošenja (09. prosinca 2021.), dok se primjena čl. IV.a odgađa 
do početka nove akademske godine 2022./ 2023. 
 
Odredbe članka IX. Odluke o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Odjela za biotehnologiju (KLASA: 
602-04/20-01/09-01, URBROJ: 2170-57-005-01-20-11 od 25. rujna 2020.), ostaju neizmijenjene. 
 
 
 
 
Nastavno na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti (KLASA: 
602-04/21-01/03-01, URBROJ: 2170-57-005-01-21-10 od od 09. prosinca 2021.), stručna služba Odjela za biotehnologiju 
je dana 09. prosinca 2021. utvrdila novi pročišćeni tekst Odluke o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti. 
Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća Odluku o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Odjela za 
biotehnologiju (KLASA: 602-04/20-01/09-01, URBROJ: 2170-57-005-01-20-11 od 25. rujna 2020.) te Odluku o izmjenama 
i dopunama Odluke o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti (KLASA: 602-04/21-01/03-01, URBROJ: 2170-
57-005-01-21-10 od dana 09. prosinca 2021.)od 09. prosinca 2021.). 
 
 
 
 
 
        Pročelnica Odjela za biotehnologiju 
        prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović 
 
          
PRIVITAK:  

- Tablica ECTS bodova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PRIVITAK 1.  
 
 

Tablica ECTS bodova: 

Aktivnost Broj ECTS bodova Pojašnjenja 

Stručna praksa ili boravak u 
laboratoriju akademskih institucija 
(npr. Erasmus i IAESTE razmjene) 
  

1-6 Po jedan bod za svaki tjedan 
rada od barem 30 sati  

Istraživački rad u sklopu izrade 
diplomskog rada neće se dodatno 
bodovati.  

Stručna praksa ili boravak u 
laboratoriju u industriji  
(npr. Fidelta, JGL, Pliva i sl. ) 

1-3  Po jedan bod za svaki tjedan 
rada od barem 30 sati 

 

Kongresno izlaganje 3  
 

usmeno izlaganje na 
međunarodnom skupu 
 

Boduje se isključivo originalni 
sadržaj tj. ne boduju se npr. 
seminari koji su ocijenjeni u sklopu 
redovne nastave te naknadno 
prezentirani negdje drugdje.  

2 usmeno izlaganje na 
domaćem skupu (sa ili bez 
međunarodnog 
sudjelovanja) ili prvo 
autorstvo na posteru na 
međunarodnom skupu 

1  Prvo autorstvo na posteru na 
domaćem skupu ili 
koautorstvo na posteru na 
međunarodnom skupu 

Pasivno sudjelovanje na kongresu 1  jedan kongres u trajanju od 
bar 30 sati ili tri jednodnevna 
kongresa 

 

Radionice, ljetne škole ili ostale 
edukacije vezane za sadržaj studija 

2  radionice u trajanju od bar 
30 sati koje uključuju 
praktični rad 

 

1 radionice u trajanju od bar 
30 sati ili jednodnevne 
radionice s praktičnim 
radom 

Aktivnosti u promociji znanosti i sl. 1-3  Akcije popularizacije 
znanosti i studentska 
natjecanja: po jedan bod za 
svaki tjedan rada od barem 
30 sati  

 



 

 

1 Članstvo u organizaciji 
skupa, vođenje ili 
organiziranje studentskog 
projekta i sl.  

 

1 Izuzetan doprinos izvedbi 
aktivnosti Festivala znanosti 
ili sličnih događanja  

Priznaje se isključivo na zahtjev 
mentora odabranih aktivnosti za 
one studente koji su uložili barem 
30 sati pripreme za aktivnosti.   

Pohađanje kolegija na drugim 
fakultetima ili sveučilištima 

1-6 Jednak broj ECTS bodova kao 
i na originalnom kolegiju. 

 

Publikacije znanstvenih radova  
 

3-6  prvo autorstvo u časopisima 
koje citiraju Current 
Contents ili Web of Science 

Doprinos se procjenjuje prema 
opisu i obrazloženju mentora. 

1-3 koautorstvo u časopisima 
koje citiraju Current 
Contents ili Web of Science 

 1 Prvo autorstvo u 
znanstvenim radovima 
objavljenim van baza 
Current Contents ili Web of 
Science 

Doprinos se procjenjuje prema 
opisu i obrazloženju mentora. 

 
 


