PRAVILNIK O PRIGOVORIMA I
ZAŠTITI PRAVA STUDENATA

listopad 2020.

Na temelju članaka 37. Statuta Istarskog veleučilišta - Universitá Istriana di scienze applicate (u daljem tekstu:
Veleučilište), Stručno vijeće Veleučilišta, na sjednici održanoj 28. listopada 2020.g. donosi sljedeći

PRAVILNIK
O PRIGOVORIMA I ZAŠTITI PRAVA STUDENATA

Članak 1.
Pravilnik o zaštiti prava studenata (u nastavku: Pravilnik) temelji se na Zakon o studentskom zboru i drugim
studentskim organizacijama, Pravilniku o studiranju te ostalim aktima Istarskog Veleučilišta - Università Istriana
di scienze applicate (u daljnjem tekstu: Veleučilište).
Članak 2.
Pravilnik regulira pitanja zaprimanja i rješavanja prigovora studenata vezana za zaštitu prava studenata.
Članak 3.
Svaki student ima pravo na traženje i dobivanje informacija o njihovim pravima na Veleučilištu.
Studenti se za informacije obraćaju studentskoj referadi.
Detaljni postupci i kanali informiranja studenata o njihovim pravima regulirano je Pravilnikom o komunikaciji
na Istarskom veleučilištu između institucije i studenata.
Članak 4.
Prigovori vezano za status studiranja, polaganja ispita i ostalih nastavnih pitanja upućuju se referadi i regulirani
su Pravilnikom o studiranju.
Prigovori vezano za kršenje zakonskih prava upućuju se studentskom pravobranitelju i regulirani su Zakonom
o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.
Članak 5.
Studentski pravobranitelj rješava pitanja akademskih odnosa i zaštite akademskih prava i sloboda studenata.
Temeljem članka 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, studentski
pravobranitelj zadužen je za:
•

primanje pritužbi studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima
visokog učilišta,

•

savjetovanje studenata o načinu ostvarivanja njihovih prava,

•

moguće sudjelovanje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

•

obavljanje drugih poslova utvrđenim općim aktom visokog učilišta.

Veleučilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine,
sukladno općem aktu studentskog zbora. Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.
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Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana studentskog zbora
propisane Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Statutom studentskog zbora
Istarskog veleučilišta.
Članak 6.
Pritužbe upućene studentskom pravobranitelju isti raspravlja i rješava sa nadležnim povjerenstvom za
prigovore Veleučilišta.
Nadležno povjerenstvo za prigovore imenuje Stručno vijeće.
Pritužbe upućene studentskoj referadi rješava studentska referada u svojoj domeni ili upućuje na daljnje
razmatranje odgovarajućim tijelima Veleučilišta.
Članak 7.
Povjerenstvo za prigovore Veleučilišta sastavljeno je od 3 člana Veleučilišta i 2 člana predstavnika studenata.
Članovi Veleučilišta sastavljeni su od tajnika škole i 2 nastavnika ili asistenta.
Jedan od članova predstavnika studenata je studentski pravobranitelj.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja objavljivanja na oglasnoj ploči Veleučilišta.
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