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Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, sljednik visoke naobrazbe Tehničke visoke škole 
1919. – 1926. godine, Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1926. – 1956. godine i Elektrotehničkoga 
fakulteta u Zagrebu 1956. – 1995. godine donosi Statut kao svoj temeljni akt. 
 

Pročišćeni tekst Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (dalje u tekstu: Statut) 
obuhvaća tekst Statuta, koji je na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - Odluka USRH, 46/2007, 45/2009, 
63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014 - Odluka USRH, 60/2015 - Odluka USRH i 131/2017) i Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (dalje u 
tekstu: Fakultetsko vijeće) donijelo na svojoj 656. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2016. godine, a na koji je 
Senat Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Senat) dao suglasnost 14. lipnja 2016. godine i tekst Statutarne 
odluke o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva koju je Fakultetsko 
vijeće donijelo na svojoj 698. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine, a na koju je Senat dao suglasnost 14. 
srpnja 2020. godine. 
 
Dekan prof. dr. sc. Gordan Gledec je 20. rujna 2021. utvrdio pročišćeni tekst Statuta. 

 
 

STATUT 
(pročišćeni tekst) 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Predmet normiranja 

Članak 1. 
 

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i simboli Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva, uređuje se ustrojstvo i djelatnost, ovlasti i način odlučivanja fakultetskih tijela, način ustrojavanja 
studija, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika, status studenata i druga pitanja. 
 

Status Fakulteta 
Članak 2. 

 

(1) Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (u daljnjem tekstu: Fakultet) javno je visoko 
učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad i razvija tehnološko 
stvaralaštvo. 

(2) Fakultet ima svojstvo pravne osobe i upisan je u sudski registar ustanova te u Upisnik visokih učilišta pri 
nadležnom ministarstvu. 

(3) Fakultet je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koje, u skladu s odredbama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutu Sveučilišta, 
ima nad Fakultetom osnivačka prava. 

(4) Puni naziv Fakulteta glasi: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. Kratica Fakulteta 
glasi: FER. Naziv Fakulteta na engleskom jeziku glasi: University of Zagreb Faculty of Electrical 
Engineering and Computing. 

(5) Sjedište Fakulteta je u Zagrebu, Unska 3. 
(6) Dan Fakulteta jest 21. studenoga. Dan svečanoga obilježavanja Dana Fakulteta određuje dekan. 
 

Grb, žig, pečat, logotip i zastava Fakulteta 
Članak 3. 

 

(1) Fakultet ima svoj grb, žig, pečat, logotip i zastavu. 
(2) Sadržaj i oblik logotipa, grba, zastave i drugih obilježja Fakulteta regulira se općim aktom Fakulteta. 
(3) Javne isprave koje izdaje Fakultet ovjeravaju se žigom ili pečatom kružnoga oblika s crtežom grba 

Republike Hrvatske u sredini i natpisom "Republika Hrvatska" u gornjem i "Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
elektrotehnike i računarstva" u donjem dijelu oboda. Žig je promjera 38 mm, a pečat s crtežom grba 
Republike Hrvatske 25 mm i 38 mm. 

(4) Ostali dokumenti, koje je potrebno ovjeriti, ovjeravaju se pečatom kružnoga oblika, promjera 25 mm ili 
38 mm, s crtežom povijesne zgrade Sveučilišta u sredini i natpisom "Sveučilište u Zagrebu" u gornjem i 
"Fakultet elektrotehnike i računarstva" u donjem dijelu oboda. 

 
 
 
 



2 / 17 

Djelatnost Fakulteta 
Članak 4. 

 

(1) Djelatnost Fakulteta kao visokoga učilišta u sastavu Sveučilišta jest: obrazovanje studenata; obrazovanje 
znanstvenoga podmlatka; cjeloživotno obrazovanje; znanstvenoistraživačka djelatnost; izrada 
znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata, znanstvenih i stručnih studija, tehničke dokumentacije, 
analiza, atesta, ekspertiza i stručnih vještačenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i 
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; provođenje energetskih 
pregleda javne rasvjete; energetske usluge; nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova; pružanje 
stručnih i znanstvenih konzultacija; recenziranje i revizija projekata, stručnih i znanstvenih radova; 
laboratorijska ispitivanja; razvoj i izrada prototipova uređaja i strojeva, tiskarstvo, nakladništvo, 
knjižnična djelatnost, informatička djelatnost te pružanje usluga trgovačkim društvima i drugim 
organizacijama kada to služi razvoju osnovne djelatnosti i racionalnijem korištenju opreme, uređaja i 
strojeva. 

(2) Glavne su značajke osnovne djelatnosti Fakulteta: 
1. nastavna djelatnost utemeljena na elektrotehničkoj i računarskoj znanosti i na podlogama 

matematike i fizike, 
2. znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti u znanstvenim poljima elektrotehnike, 

računarstva, temeljnim tehničkim znanostima i odgovarajućim osnovama polja matematike i fizike 
u području prirodnih znanosti, 

3. obrazovanje stručnjaka za znanstvenoistraživački rad. Fakultet uz suglasnost Senata Sveučilišta u 
Zagrebu izvodi nastavu na poslijediplomskim znanstvenim i stručnim studijima iz polja 
elektrotehnike, računarstva i temeljnih tehničkih znanosti, provodi postupke za stjecanje 
doktorata znanosti iz polja elektrotehnike i računarstva kao i druge oblike znanstvenoga i 
stručnoga usavršavanja. 

(3) Fakultet može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako 
se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz opisanu djelatnost. 

 
Jedinstvenost znanstvenoga, nastavnog i stručnog rada 

Članak 5. 
 

(1) U okviru jedinstvene znanstveno-nastavne djelatnosti Fakultet: 
1. vodi brigu o sveukupnom razvoju zaposlenika i o trajnom usavršavanju stručnjaka u području 

svoga djelovanja, 
2. uključuje studente u znanstveni i stručni rad, 
3. odgaja studente kao savjesne i etične građane u skladu s kodeksom ponašanja akademskih 

građana, 
4. pomaže gospodarski, tehnološki, kulturni i društveni razvitak. 

(2) Fakultet prenosi rezultate znanosti u inženjersku i društvenu praksu tako da: 
1. sudjeluje u nacionalnima i međunarodnim znanstvenoistraživačkim i razvojnim projektima, 
2. sudjeluje u izradi znanstvenoistraživačkih i razvojnih projekata za vlastite potrebe i potrebe 

drugih pravnih osoba u gospodarstvu, državnoj upravi, znanosti i obrazovanju i ostalim 
djelatnostima, 

3. u visokostručnoj djelatnosti sudjeluje u izradi najsloženijih projekata industrijskih i 
elektrotehničkih uređaja i postrojenja, računalnih sustava i programskih rješenja, obavlja nadzor 
nad realizacijom takvih projekata i pomaže pri njihovu uvođenju u eksploataciju, 

4. potiče osnivanja institucionalnih oblika organiziranoga tehnološkog razvoja, 
5. surađuje sa znanstvenim institutima i ustanovama. 

 
Povezivanje visokoga obrazovanja, znanosti i primjene 

Članak 6. 
 

(1) Fakultet može, samostalno ili u ugovornom partnerstvu s drugim pravnim osobama, osnivati pravne 
osobe odnosno ustrojbene jedinice čijim se djelatnostima povezuju visoko obrazovanje, znanost i 
primjene. 

(2) Odluku o osnivanju pravnih osoba odnosno ustrojbenih jedinica donosi Fakultetsko vijeće na obrazloženi 
prijedlog dekana Fakulteta. 
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II. USTROJSTVO FAKULTETA 
 

Zavodi 
Članak 7. 

 

(1) Na Fakultetu, kao ustrojbene jedinice, djeluju sljedeći zavodi: 
1. Zavod za primijenjenu fiziku (kratica: ZPF; engleski naziv: Department of Applied Physics), 
2. Zavod za primijenjenu matematiku (kratica: ZPM; engleski naziv: Department of Applied 

Mathematics), 
3. Zavod za primijenjeno računarstvo (kratica: ZPR; engleski naziv: Department of Applied 

Computing), 
4. Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja (kratica: ZOEM; engleski naziv: Department 

of Electrical Engineering Fundamentals and Measurements), 
5. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju (kratica: ZESA; engleski naziv: Department of 

Electric Machines, Drives and Automation), 
6. Zavod za visoki napon i energetiku (kratica: ZVNE; engleski naziv: Department of Energy and 

Power Systems), 
7. Zavod za telekomunikacije (kratica: ZTEL; engleski naziv: Department of Telecommunications), 
8. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (kratica: ZESOI; engleski naziv: Department 

of Electronic Systems and Information Processing), 
9. Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo (kratica: ZARI; engleski naziv: Department of 

Control and Computer Engineering), 
10. Zavod za elektroakustiku (kratica: ZEA; engleski naziv: Department of Electroacoustics), 
11. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (kratica: ZEMRIS; 

engleski naziv: Department of Electronics, Microelectronics, Computer and Intelligent Systems) i 
12. Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije (kratica: ZKIST; engleski naziv: Department of  

Communication and Space Technologies). 
(2) Zavodi su znanstvene i nastavne organizacijske jedinice Fakulteta u kojima se usklađuje znanstvena 

aktivnost u poljima elektrotehnike, računarstva, temeljnih tehničkih znanosti, matematike i fizike i 
organizira nastava iz odgovarajućih predmeta. U okviru Fakulteta zavodi sudjeluju u organiziranju 
znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne suradnje s gospodarstvom, znanstvenim institutima i ostalim 
pravnim osobama, posebno u polju svoje djelatnosti. 

(3) U radu Fakulteta, a organizacijski u okviru zavoda, mogu sudjelovati i nastavnici drugih visokih učilišta, 
stručnjaci izvan Fakulteta i studenti. 

(4) Odluku o osnivanju ili ukidanju zavoda donosi Fakultetsko vijeće. 
(5) U okviru svojih djelatnosti zavodi imaju obvezu služiti se nazivom, grbom i zastavom Fakulteta te ih 

unositi u svoja obilježja u skladu s općim aktom Fakulteta. 
(6) Naziv "Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva" stavlja se ispred naziva zavoda. 
 

Tajništvo 
Članak 8. 

 

(1) Tajništvo je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja upravno-administrativne i stručno-tehničke 
poslove. 

(2) Ustrojstvo Tajništva i broj zaposlenika uređuju se općim aktom Fakulteta. 
 

Financijska služba 
Članak 9. 

 

(1) Financijska služba ustrojbena je jedinica Fakulteta koja obavlja zajedničke računovodstvene i 
knjigovodstvene poslove Fakulteta. 

(2) Ustrojstvo Financijske službe i broj zaposlenika uređuju se općim aktom Fakulteta. 
 

Knjižnica Fakulteta 
Članak 10. 

 

(1) Knjižnicu Fakulteta čine Središnja knjižnica kao ustrojbena jedinica i knjižnice zavoda kao dio djelatnosti 
zavoda. 

(2) Knjižnica Fakulteta podupire izdavačku djelatnost, nastavu, znanstvenoistraživački i stručni rad na 
Fakultetu. 

(3) Stručni nadzor nad knjižnicama zavoda obavlja Središnja knjižnica. 
(4) Ustroj i odredbe o radu Središnje knjižnice uređuju se općim aktima Fakulteta. 
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Centar informacijske potpore 
Članak 11. 

 

(1) Centar informacijske potpore ustrojbena je jedinica Fakulteta koja obavlja poslove: informacijske 
potpore, unaprjeđenja i održavanja informacijskih sustava, organizacije zajedničkih računalnih resursa, 
upravljanja računalnom mrežom, nadzora nad informacijskom sigurnošću te tehnološke potpore nastavi 
i e-obrazovanju. 

(2) Ustrojstvo Centra informacijske potpore i broj zaposlenika uređuju se općim aktom Fakulteta. 
 

Centar za potporu istraživanju 
Članak 12. 

 

(1) Centar za potporu istraživanju ustrojbena je jedinica Fakulteta koja podupire istraživanja i rad na 
projektima i međunarodnu istraživačku suradnju te daje potporu pitanjima intelektualnoga vlasništva i 
transfera tehnologije. 

(2) Ustrojstvo Centra za potporu istraživanju i broj zaposlenika uređuju se općim aktom Fakulteta. 
 

Centar karijera 
Članak 13. 

 

(1) Centar karijera ustrojbena je jedinica Fakulteta koja je zadužena za pružanje pomoći studentima tijekom 
studija i u razdoblju do dvije godine nakon završetka studija. 

(2) Ustrojstvo Centra karijera i broj zaposlenika uređuju se općim aktom Fakulteta. 
 

Laboratoriji Fakulteta i laboratoriji zavoda 
Članak 14. 

 

(1) Na Fakultetu se ustrojavaju laboratoriji Fakulteta i laboratoriji zavoda. 
(2) Uvjeti za osnivanje laboratorija, kao i njihov ustroj, uređuju se općim aktom Fakulteta. 
 

Upravljanje Fakultetom 
Članak 15. 

 

(1) Fakultetom upravljaju dekan i Fakultetsko vijeće. 
(2) Dekan upravlja Fakultetom i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Fakulteta, u okviru ovlasti danih 

Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i općim aktima Fakulteta. 
 

Dekan 
Članak 16. 

 

(1) Dekan je čelnik i voditelj Fakulteta s pravima i obvezama ravnatelja ustanove u skladu sa Zakonom i ovim 
Statutom. 

(2) Znak dekanske časti jest dekanski lanac. 
(3) Mandat i ovlasti dekana traju dvije godine. Ista osoba može obnašati dužnost dekana u najviše dva 

mandata. Dekan za svoj rad odgovara Fakultetskome vijeću i rektoru, u skladu s ovim Statutom i Statutom 
Sveučilišta. 

(4) Dekana u odsutnosti zamjenjuje jedan od prodekana kojega dekan ovlasti pisanim putem. 
(5) U pravnome prometu Fakultet mogu zastupati i druge osobe, ako ih za to opunomoći dekan. Sadržaj i 

opseg punomoći određuje dekan u skladu s odredbama zakona kojim se određuju obvezni odnosi. 
(6) Dekan: 

1. predstavlja i zastupa Fakultet, 
2. ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, 
3. donosi poslovne odluke u skladu s propisima, 
4. donosi odluke o raspoređivanju zaposlenika u okviru Fakulteta na prijedlog zavodskoga kolegija 

i/ili stručnih tijela Fakulteta, 
5. saziva i predsjedava Dekanskim kolegijem i sjednicama Fakultetskoga vijeća te predlaže dnevni 

red sjednica Fakultetskoga vijeća, 
6. član je odgovarajućega vijeća područja, 
7. odgovoran je Fakultetskome vijeću i rektoru kojima jednom godišnje podnosi izvješće o radu i 

poslovanju Fakulteta i izvješće o svom radu, uključujući izvješće o prijedlogu proračuna Fakulteta 
i njegovom izvršenju, 

8. predlaže Fakultetskome vijeću mjere za unaprjeđenje rada Fakulteta, 
9. daje mišljenje u postupku izbora nastavnika na znanstveno-nastavno ili nastavno radno mjesto na 

Fakultetu, 
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10. provodi odluke Fakultetskoga vijeća, odluke Senata i odluke vijeća područja koje se odnose na 
Fakultet, 

11. odobrava pretprijave i prijave na natječaje za znanstvene i stručne projekte, 
12. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Statutom Sveučilišta. 

 
Izbor dekana 

Članak 17. 
 

(1) Fakultetsko vijeće bira dekana Fakulteta iz redova zaposlenika Fakulteta na znanstveno-nastavnome 
radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom zvanju, redovitoga ili izvanrednoga profesora. 

(2) Fakultetsko vijeće pokreće postupak izbora dekana i imenuje povjerenstvo za provedbu postupka izbora 
dekana (izborno povjerenstvo). Izborno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i četiriju članova iz 
redova članova Fakultetskoga vijeća. Član izbornoga povjerenstva ne smije biti predloženik za dekana. 
Izborno povjerenstvo donosi upute za postupak izbora dekana. 

(3) Fakultetsko vijeće upućuje poziv za podnošenje prijedloga za izbor dekana najkasnije sedam mjeseci prije 
isteka mandata dekana. 

(4) Predloženika za dekana mogu predložiti dekan i/ili zavodski kolegiji i/ili skupina od najmanje 10 članova 
Fakultetskoga vijeća u znanstveno-nastavnom zvanju. Svaki predlagatelj može predložiti samo jednoga 
predloženika. Više predlagatelja može predložiti istoga predloženika. 

(5) Prijedlog za izbor dekana mora sadržavati: 
1. obrazloženje predlagatelja, 
2. životopis predloženika s opisom znanstvene, nastavne i ostalih djelatnosti, 
3. program rada predloženika i 
4. pisanu suglasnost predloženika za sudjelovanje u izbornom postupku. 

(6) Izborno povjerenstvo utvrđuje, na osnovi pristiglih prijedloga, koji predloženici za dekana ispunjavaju 
Zakonom, ovim Statutom i Statutom Sveučilišta predviđene uvjete za izbor. Predloženici za dekana koji 
ispunjavaju uvjete izlažu svoje programe na sjednici Fakultetskoga vijeća. 

(7) Fakultetsko vijeće izjašnjava se o prijedlozima za predloženika za dekana javnim glasovanjem. Prijedlozi 
koji dobiju suglasnost Fakultetskoga vijeća upućuju se Senatu Sveučilišta koji potvrđuje ili uskraćuje 
suglasnost. 

(8) Predloženici koji su dobili suglasnost Senata postaju kandidati za dekana. 
(9) Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem bira dekana među kandidatima. Glasovanje se obavlja na sjednici 

Fakultetskoga vijeća. Glasovanju se može pristupiti ako je nazočno dvije trećine članova Fakultetskoga 
vijeća. Za dekana je izabran kandidat koji u konačnom glasovanju dobije natpolovičnu većinu ukupnoga 
broja članova Fakultetskoga vijeća. 

(10) Ako ima više kandidata, a niti jedan nije dobio dovoljan broj glasova, glasovanje se ponavlja za dvojicu 
kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako nakon prvoga kruga zbog jednakoga broja glasova 
ostane više od dva kandidata koji bi ušli u drugi krug, provodi se međuglasovanje među onim kandidatima 
koji imaju jednak broj glasova. U drugom krugu glasovanja za dekana je izabran kandidat koji u konačnom 
glasovanju dobije natpolovičnu većinu ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća. 

(11) Ako nijedan kandidat u drugome krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu, u treći krug glasovanja ulazi 
onaj kandidat koji je u drugom krugu dobio veći broj glasova. Ako u drugom krugu glasovanja kandidati 
za dekana dobiju jednaki broj glasova, oba ulaze u treći krug. U trećem krugu glasovanja za dekana je 
izabran kandidat koji dobije natpolovičnu većinu ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća. 

(12) Ako u trećem krugu glasovanja kandidat ne dobije potreban broj glasova, ponavlja se postupak 
predlaganja i izbora dekana. 

(13) Ako se novi dekan ne izabere do isteka mandata aktualnoga dekana, Fakultetsko će vijeće u roku od 30 
dana predložiti Senatu da se do izbora dekana za obnašatelja dužnosti dekana izabere osoba koja 
ispunjava propisane uvjete iz stavka 1. ovoga članka. Uz suglasnost rektora obnašatelja dužnosti dekana 
imenuje Senat Sveučilišta. 

(14) Dekan preuzima dužnost prvoga dana nove akademske godine. 
 

Razrješenje dekana 
Članak 18. 

 

(1) Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran. Postupak razrješenja provodi se 
prema odredbama Statuta Sveučilišta. 

(2) Ako mjesto dekana ostane slobodno prije kraja izbornoga razdoblja, Fakultetsko vijeće imenuje 
obnašatelja dužnosti dekana s mandatom do izbora novoga dekana. 

(3) Izbor novoga dekana provodi se u skladu s odredbama ovoga Statuta, a u roku od mjesec dana nakon što 
je mjesto upražnjeno. 
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(4) Mandat dekana iz stavka 3. ovoga članka traje do kraja izbornoga razdoblja razriješenoga dekana i ne 
smatra se mandatom u smislu članka 16. stavka 3. 

(5) Fakultetsko vijeće može, u posebnim slučajevima, imenovati obnašatelja dužnosti dekana na ograničeno 
vrijeme. 

 
Prodekani 
Članak 19. 

 

(1) Dekanu u radu pomažu prodekani u skladu s odredbama Statuta. 
(2) Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće pojedinačno bira i razrješuje prodekane iz redova zaposlenika na 

znanstveno-nastavnim radnim mjestima. 
(3) U odluci o izboru određuje se područje djelovanja prodekana. 
(4) Mandat prodekana traje koliko i mandat dekana na čiji je prijedlog prodekan izabran i može se ponavljati. 
(5) Dekan može ovlastiti prodekana da ga zamjenjuje u zastupanju i predstavljanju Fakulteta te u obavljanju 

određenih poslova iz njegove nadležnosti. 
(6) Prodekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran prema odredbama Statuta 

Sveučilišta koje se primjenjuju za razrješenje dekana ili ako razrješenje prodekana predloži dekan. 
 

Uprava Fakulteta 
Članak 20. 

 

Upravu Fakulteta čine dekan i prodekani. 
 

Dekanski kolegij 
Članak 21. 

 

(1) Dekanski kolegij savjetodavno je tijelo dekana, a čine ga dekan, prodekani, predstojnici zavoda, glavni 
tajnik Fakulteta, predstavnik Sindikata i predstavnik studenata. 

(2) Studenti članovi Fakultetskoga vijeća i njihovi zamjenici između sebe biraju jednoga predstavnika i 
jednoga zamjenika u Dekanski kolegij. 

(3) Dekanski kolegij: 
1. priprema dnevni red sjednica Fakultetskoga vijeća, 
2. pomaže dekanu u razmatranju važnijih pitanja koja dekan ili članovi Dekanskoga kolegija podnesu 

na raspravljanje. 
(4) Na pojedine sjednice Dekanskoga kolegija dekan poziva i druge zaposlenike prema svojoj prosudbi. 
(5) Dekan saziva sjednice Dekanskoga kolegija u pravilu jednom mjesečno. 
 

Savjet Fakulteta 
Članak 22. 

 

(1) Savjet Fakulteta savjetodavno je tijelo Fakulteta. 
(2) Savjet Fakulteta ima najviše sedam članova. 
(3) Članove Savjeta Fakulteta predlaže dekan, a potvrđuje ih Fakultetsko vijeće. Članovi Savjeta Fakulteta 

imenuju se iz redova institucija i poduzeća od interesa za djelatnost Fakulteta. 
(4) Članovi Savjeta Fakulteta između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. 
(5) Mandat članova Savjeta Fakulteta traje godinu dana i može se produljiti. 
(7) U radu Savjeta Fakulteta sudjeluju dekan i prodekani bez prava odlučivanja. 
(8) Rad Savjeta Fakulteta pobliže se propisuje Poslovnikom. 
 

Fakultetsko vijeće i njegov ustroj 
Članak 23. 

 

(1) Fakultetsko vijeće stručno je vijeće Fakulteta. 
(2) Fakultetsko vijeće čine svi zaposlenici izabrani na radna mjesta redovitoga profesora u trajnome zvanju, 

redovitoga profesora, izvanrednoga profesora ili docenta, voditelj Središnje knjižnice, predstavnici 
studenata preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te poslijediplomskih 
studija, 12 predstavnika nastavnika i suradnika izabranih na nastavna ili suradnička radna mjesta te jedan 
predstavnik iz redova tehničkoga i administrativnoga osoblja. 

(3) Ista osoba ne može biti član Fakultetskoga vijeća po dvije osnove. 
(4) Broj predstavnika studenata u Fakultetskome vijeću čini 15 % ukupnoga broja članova Fakultetskoga 

vijeća. Postotni izračun zaokružuje se na prvi viši cijeli broj. 
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(5) Predstavnike studenata u Fakultetskom vijeću bira i razrješuje Studentski zbor Fakulteta. Od ukupnoga 
broja predstavnika studenata najmanje 20 % čine predstavnici studenata preddiplomskih studija, 
najmanje 20 % predstavnici studenata diplomskih studija i najmanje 5 % predstavnici studenata 
poslijediplomskih studija. 

 (6) Po jednoga predstavnika zaposlenika na nastavnim ili suradničkim radnim mjestima u Fakultetskome 
vijeću imenuje i razrješuje svaki zavod Fakulteta. Član Fakultetskoga vijeća bira se na sastanku koji saziva 
predstojnik zavoda. 

(7) Predstavnika zaposlenika iz redova tehničkoga i administrativnoga osoblja predlažu ustrojbene jedinice 
iz članaka 7. do 13., a član se Fakultetskoga vijeća među predloženicima bira i razrješuje na sastanku 
voditelja ustrojbenih jedinica iz članaka 7. do 13. na sastanku kojeg saziva glavni tajnik Fakulteta. 

(8) Članovi predstavnici studenata i zaposlenika u Fakultetskom vijeću iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka imaju 
zamjenike koji se biraju i razrješuju na isti način kao i predstavnici. 

(9) Članovi predstavnici studenata i zaposlenika iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka i njihovi zamjenici biraju se 
na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti predstavnik studenata iz stavka 5. ili zaposlenika iz 
stavaka 6. i 7. ili njihov zamjenik u više mandata. Ako članu predstavniku iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka 
mandat prestane prije isteka roka na koji je izabran, izabrani zamjenik preuzima njegovu dužnost do kraja 
mandata. Tijelo koje je izabralo člana predstavnika dužno je izabrati novoga zamjenika u roku od 30 dana. 

(10) Predstavniku studenata ili njegovom zamjeniku prestaje mandat kad: 
1. istekne rok na koji je izabran, 
2. mu prestane status studenta prema Statutu Sveučilišta ili općem aktu Fakulteta, 
3. kad ga razriješi Studentski zbor Fakulteta. 

(11) Predstavniku zaposlenika izabranih na nastavna ili suradnička radna mjesta ili njegovom zamjeniku 
prestaje mandat kad: 

1. istekne rok na koji je izabran, 
2. mu prestane status nastavnika na nastavnom odnosno suradnika na suradničkom radnom mjestu, 
3. kad ga razriješi zavod koji ga je imenovao. 

(12) Predstavniku zaposlenika iz redova tehničkoga i administrativnoga osoblja ili njegovom zamjeniku 
prestaje mandat kad: 

1. istekne rok na koji je izabran, 
2. stekne status člana Fakultetskoga vijeća po drugoj osnovi, 
3. mu prestane status zaposlenika Fakulteta, 
4. kad ga razriješi tijelo koje ga je izabralo. 

(13) Članovi Fakultetskoga vijeća koji se nalaze na bolovanju, rodiljnomu, roditeljskom ili posvojiteljskom 
dopustu ili koriste slobodnu studijsku godinu (sabbatical) odnosno plaćeni dopust mogu sudjelovati u 
radu Fakultetskoga vijeća i glasovati ako su osobno nazočni na sjednici. 

(14) Osobe iz stavka 2. ovoga članka, čiji radni odnos miruje na osobni zahtjev zbog obnašanja funkcije ili se 
nalaze na neplaćenom dopustu, mogu sudjelovati u radu Fakultetskoga vijeća bez prava glasa. 

(15) U radu Fakultetskoga vijeća, bez prava glasa, sudjeluju i profesori izabrani u počasna zvanja professor 
emeritus, umirovljeni profesori Fakulteta koji su redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti i umirovljeni profesori koji su obnašali dužnost dekana Fakulteta ili visoku državnu dužnost. 

 
Nadležnosti Fakultetskoga vijeća 

Članak 24. 
 

Fakultetsko vijeće: 
1. donosi Statut Fakulteta i opće akte Fakulteta, 
2. bira i razrješuje dekana i prodekane, 
3. donosi odluku o osnivanju i ukidanju zavoda, 
4. bira i razrješuje predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda, 
5. donosi proračun i završni račun Fakulteta, 
6. donosi izvedbeni plan nastave za sljedeću akademsku godinu, 
7. prihvaća godišnje izvješće dekana, 
8. provodi izbore za članove vijeća područja i Senat Sveučilišta, 
9. vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenoga rada, 
10. pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa, studija, znanstvenih projekata, 

te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih studijskih programa u cjelini ili u dijelovima iz područja 
svojega djelovanja, 

11. osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete u području elektrotehnike, računarstva, 
temeljnih tehničkih znanosti, matematike i fizike, 

12. pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička te 
stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim 
Statutom, 
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13. obavlja funkciju Vijeća doktorskoga studija iz općega akta Sveučilišta, 
14. donosi izvršne odluke u funkciji Vijeća za specijalističke studije iz općega akta Sveučilišta, 
15. osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u 

znanstvenim, umjetničkim, nastavnim i stručnim djelatnostima, 
16. daje mišljenje o postavljanju i uporabi vrijedne opreme na Fakultetu ili Sveučilištu iz područja 

svojega djelovanja, 
17. donosi odluke o osnivanju i ostale odluke vezane za ustanove i poduzeća u djelomičnome ili 

potpunom vlasništvu Fakulteta, 
18. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom. 

 
Sjednice Fakultetskoga vijeća 

Članak 25. 
 

(1) Fakultetsko vijeće radi u sjednicama koje priprema, saziva i kojima predsjedava dekan Fakulteta. 
(2) Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Fakultetskoga vijeća elektroničkom poštom. Prijedlog dnevnoga 

reda i materijali za sjednicu Fakultetskoga vijeća objavljuju se na intranetu Fakulteta najmanje dva radna 
dana prije sjednice. Dekan iznosi prijedlog i prispjele dopune dnevnoga reda na sjednici Fakultetskoga 
vijeća koje odlučuje o dnevnom redu. 

(3) Fakultetsko vijeće može donositi odluke ako je prisutna natpolovična većina ukupnoga broja članova 
Fakultetskoga vijeća. 

(4) Fakultetsko vijeće donosi odluke i mišljenja o stručnim i drugim pitanjima većinom glasova prisutnih 
članova. 

(5) Kod odlučivanja o statutu, statutarnim odlukama, novim studijima, izborima dekana, osnivanju i ukidanju 
zavoda, izborima na znanstveno-nastavna radna mjesta kad mišljenje zavodskoga kolegija i/ili dekana 
nije pozitivno, izborima na znanstveno-nastavna radna mjesta docenta kad mišljenje Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom nije pozitivno te odlukama osporenima studentskim vetom Fakultetsko vijeće 
donosi odluku natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća. 

(6) Odluke se na Fakultetskom vijeću donose javnim glasovanjem osim u pitanjima izbora dekana, članova 
Senata i vijeća područja. Fakultetsko vijeće može donijeti odluku da se neka glasovanja obavljaju tajnim 
glasovanjem ako se za to izjasni natpolovična većina članova nazočnih na Fakultetskome vijeću. 

(7) Odluke ili mišljenja o stručnim i drugim pitanjima Fakultetsko vijeće može donositi i elektroničkim 
izjašnjavanjem članova Fakultetskoga vijeća što se smatra izvanrednom sjednicom Fakultetskoga vijeća. 
Odluka ili mišljenje može se donijeti ako elektroničkom izjašnjavanju pristupi natpolovična većina 
ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća. Odluka ili mišljenje donosi se većinom glasova članova 
Fakultetskoga vijeća koji su pristupili elektroničkom izjašnjavanju. 

(8) Odluke Fakultetskoga vijeća iz stavka 5. ovoga članka te odluke o izboru prodekana ne mogu se donositi 
na način određen stavkom 7. ovoga članka. 

(9) O sjednicama Fakultetskoga vijeća sastavlja se zapisnik koji sadrži popis nazočnih članova, kratki prikaz 
rada sjednice i donesenih odluka. Zapisnik se objavljuje u skladu s propisima. 

(10) Zapisnik se daje na prihvaćanje i ovjeru na prvoj idućoj sjednici. Za ovjeru i čuvanje zapisnika odgovoran 
je glavni tajnik Fakulteta. 

 
Radna tijela Fakultetskoga vijeća 

Članak 26. 
 

(1) Na dekanov prijedlog Fakultetsko vijeće osniva radna tijela radi proučavanja pojedinih pitanja, pripreme 
nacrta odluka ili izvršenja određenih poslova iz svoje nadležnosti te imenuje i razrješuje predsjednike i 
članove tih tijela, utvrđuje trajanje mandata kao i ovlasti i djelokrug rada radnih tijela. 

(2) Stalna su radna tijela Fakultetskoga vijeća: 
1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, 
2. Odbor za doktorske studije, 
3. Odbor za cjeloživotno obrazovanje, 
4. Odbor za izbore u zvanja, 
5. Odbor za istraživanje i inovacije, 
6. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, 
7. Knjižnično povjerenstvo, 
8. Povjerenstvo za nagrade, 
9. Povjerenstvo za upis studenata, 
10. Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata, 
11. Etičko povjerenstvo. 

(3) Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana osniva povremena radna tijela kada za to postoji potreba. 
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Predstojnik zavoda i zamjenik predstojnika zavoda 
Članak 27. 

 

(1) Predstojnik zavoda upravlja radom zavoda. 
(2) U odsutnosti predstojnika zavoda tu dužnost obavlja zamjenik predstojnika zavoda. 
(3) Uz poslove iz stavka 1. ovoga članka, predstojnik zavoda posebno: 

1. vodi nadzor nad nastavnim radom djelatnika zavoda i brine se, po potrebi u suradnji s drugim 
predstojnicima, za redovitost odvijanja nastave, 

2. usklađuje znanstvenoistraživački i stručni rad na zavodu, 
3. vodi brigu o pravilnom i ravnomjernom korištenju zavodske infrastrukture, 
4. organizira knjižničnu djelatnost u zavodu u suradnji s voditeljem Središnje knjižnice, 
5. odgovara dekanu za ekonomičnost poslovanja zavoda, investicijsko održavanje opreme i stanje 

potrošnoga materijala potrebnoga za djelatnost zavoda u okvirima raspoloživih novčanih 
sredstava, 

6. ima uvid u financijsko poslovanje znanstvenih i stručnih projekata koje vode zaposlenici zavoda, 
7. saziva sastanke zavodskoga kolegija i sastanke svih članova zavoda na kojima izvješćuje o važnijim 

zbivanjima od interesa za rad zavoda i Fakulteta, 
8. brine o radnoj disciplini u zavodu i 
9. brine o izvršavanju tekućih poslova u skladu s odlukama Fakultetskoga vijeća, dekana i općim 

aktima Fakulteta te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelatnosti zavoda. 
(4) Za svoj je rad predstojnik zavoda odgovoran Fakultetskomu vijeću i dekanu Fakulteta. 

 
Izbor i razrješenje predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda 

Članak 28. 
 

(1) Predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda bira Fakultetsko vijeće na prijedlog zavoda. 
(2) Predstojnik zavoda i zamjenik predstojnika zavoda biraju se iz redova nastavnika na znanstveno-

nastavnim radnim mjestima u zavodu. 
(3) Predstojnik i zamjenik predstojnika zavoda biraju se na razdoblje od dvije godine. Ista osoba može 

obavljati dužnost predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda u više mandata. 
(4) Dekan i prodekani ne mogu obnašati dužnost ni predstojnika zavoda ni zamjenika predstojnika zavoda. 
(5) Prijedlog zavoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na sastanku zaposlenika izabranih na znanstveno-

nastavna i nastavna radna mjesta i suradnika izabranih na suradnička radna mjesta, a koji po ugovoru o 
radu imaju radno mjesto u zavodu na kojem se provodi izbor predstojnika. 

(6) Predloženika za predstojnika zavoda ističu dva ili više zaposlenika izabrana na znanstveno-nastavna 
radna mjesta u zavodu ako imaju pristanak osobe koju ističu. 

(7) Kandidat za predstojnika zavoda bira se na sastanku iz stavka 5. ovoga članka. Izbor kandidata među 
predloženicima provodi se tajnim glasovanjem tako da se svaki nazočni može izjasniti samo za jednoga 
predloženika. Zavod predlaže Fakultetskome vijeću kandidata koji je dobio natpolovičnu većinu glasova 
svih zaposlenika iz stavka 5. ovoga članka. 

(8) Ako nijedan predloženik za predstojnika zavoda ne dobije dovoljan broj glasova, glasovanje se ponavlja 
na način predviđen za izbor dekana prema odredbama članka 17. stavcima 10., 11. i 12. 

(9) Izabrani kandidat za predstojnika zavoda ističe predloženika za zamjenika predstojnika zavoda. 
Glasovanje se provodi na isti način kao i glasovanje za predstojnika zavoda. 

(10) Fakultetsko vijeće izjašnjava se o prijedlogu zavoda. 
(11) Ako zavod ne predloži kandidata za predstojnika zavoda ili ako kandidat ne dobije dovoljan broj glasova 

na Fakultetskome vijeću, Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana imenuje obnašatelja dužnosti 
predstojnika zavoda na ograničeno vrijeme. 

(13) Fakultetsko vijeće može razriješiti predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda ako: 
1. predstojnik zavoda odnosno zamjenik predstojnika zavoda sam zatraži razrješenje, 
2. predstojnik zavoda odnosno zamjenik predstojnika zavoda stupi na dužnost dekana ili prodekana, 
3. ne ispunjava dužnost predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda u skladu s 

obvezama iz članka 27. ovoga Statuta. 
4. ozbiljno i trajno krši odredbe Statuta, općih akata Fakulteta ili druge propise, 
5. zlouporabi položaj predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda, 
6. svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, 
7. izgubi sposobnost za obavljanje dužnosti, 
8. razrješenje predloži kolegij zavoda natpolovičnom većinom svih članova iz članka 29. stavka 1. 

ovoga Statuta. 
9. razrješenje predloži dekan. 
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(14) Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika 
zavoda Fakultetskome vijeću podnosi dekan uz obrazloženje prijedloga. O razrješenju odlučuje 
Fakultetsko vijeće. 

(15) Ako mjesto predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda ostane upražnjeno prije isteka 
izbornoga razdoblja, izbor novoga predstojnika odnosno zamjenika predstojnika zavoda provodi se u 
skladu s ovim Statutom u roku 30 dana nakon što je mjesto upražnjeno. 

(16) Mandat predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda iz stavka 15. ovoga članka traje do 
kraja izbornoga razdoblja prethodnoga predstojnika zavoda odnosno zamjenika predstojnika zavoda. 

(17) Novoizabrani predstojnik zavoda i zamjenik predstojnika zavoda nastupaju na dužnost na početku 
akademske godine odnosno neposredno nakon izbora ako se radi o prijevremenom izboru iz bilo kojeg 
razloga. 

 
Zavodski kolegij 

Članak 29. 
 

(1) Zavodski kolegij jest savjetodavno tijelo predstojnika zavoda i čine ga svi nastavnici izabrani na 
znanstveno-nastavna radna mjesta u zavodu i jedan predstavnik zaposlenika izabranih na nastavna ili 
suradnička radna mjesta u zavodu. Član predstavnik zaposlenika izabranih na nastavna ili suradnička 
radna mjesta u zavodu ima zamjenika. 

(2) Član zavodskoga kolegija predstavnik zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka i njegov zamjenik biraju se na 
vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti predstavnik zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka ili njegov 
zamjenik u više mandata. 

(3) Član zavodskoga kolegija predstavnik zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka i njegov zamjenik biraju se na 
sastanku koji saziva predstojnik zavoda. 

(4) Zavodski kolegij: 
1. pomaže predstojniku zavoda u razmatranju važnijih pitanja iz života i razvoja zavoda koje 

predstojnik ili članovi zavodskoga kolegija podnesu na raspravljanje, 
2. daje mišljenje u postupku izbora nastavnika na znanstveno-nastavno ili nastavno radno mjesto u 

zavodu, 
3. upućuje prijedlog Fakultetskome vijeću za produljenje radnoga odnosa zaposlenika nakon 

navršenih Zakonom propisanih godina života za odlazak u mirovinu. 
(5) Predstojnik zavoda može sazvati zavodski kolegij proširen drugim zaposlenicima izabranima na nastavna 

i suradnička radna mjesta. 
(6) Zaposlenici iz stavka 5. ovoga članka sudjeluju u radu zavodskoga kolegija bez prava glasa u donošenju 

odluka, zaključaka i mišljenja. 
 

III. STUDENTI 
 

Status studenta 
Članak 30. 

 

Status studenta Fakulteta ostvaruje se upisom na jedan od studija na Fakultetu i reguliran je Statutom 
Sveučilišta i općim aktom Fakulteta. 
 

Studiranje u punom radnom vremenu ili s dijelom radnoga vremena 
Članak 31. 

 

(1) Student preddiplomskoga i diplomskoga studija na Fakultetu studira prema izvedbenom planu nastave 
koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu. 

(2) Student poslijediplomskoga studija studira u punom radnom vremenu ili s dijelom radnoga vremena. 
 

Stegovna odgovornost studenta 
Članak 32. 

 

U slučaju povrede Kodeksa ponašanja, Statuta Sveučilišta ili ovoga Statuta, protiv studenta se pokreće stegovni 
postupak u skladu s ovim Statutom i općim aktom Fakulteta. 
 

IV. STUDIJ 
 

Studiji na Fakultetu 
Članak 33. 

 

U skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom, Fakultet ustrojava i izvodi samostalno i/ili u 
suradnji s drugim ustanovama sveučilišne studije. 
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Vrste studija 
Članak 34. 

 

(1) Sveučilišni studiji na Fakultetu ustrojavaju se i izvode kao: 
1. preddiplomski sveučilišni studiji (u daljnjem tekstu: preddiplomski studij), koji traju tri godine i 

kojima se stječe najmanje 180 ECTS bodova, 
2. diplomski sveučilišni studiji (u daljnjem tekstu: diplomski studij), koji traju dvije godine i kojima 

se stječe najmanje 120 ECTS bodova, 
3. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji (u daljnjem tekstu: integrirani studij), koji 

traju pet godina i kojima se stječe najmanje 300 ECTS bodova i 
4. poslijediplomski studiji, koji se mogu ustrojiti kao poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji 

(u daljnjem tekstu: doktorski studij) u trajanju od najmanje tri godine, kojima se stječe najmanje 
180 ECTS bodova, ili kao poslijediplomski specijalistički studiji (u daljnjem tekstu: specijalistički 
studij) u trajanju od jedne godine i kojima se stječe 60 ECTS bodova. 

(2) Osim studija iz stavka 1. ovoga članka, Fakultet može organizirati i različite programe stručnoga 
usavršavanja imajući u vidu koncept cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja. 

 
Osposobljavanje studenata 

Članak 35. 
 

(1) U okviru preddiplomskih studija Fakultet osposobljava studente za stručni rad i za nastavak studiranja 
na diplomskim studijima. 

(2) U okviru diplomskih studija Fakultet osposobljava studente za visokostručni rad i za nastavak studiranja 
na poslijediplomskim studijima. 

(3) U okviru integriranih studija Fakultet osposobljava studente za visokostručni rad i za nastavak studiranja 
na poslijediplomskim studijima. 

(4)  U okviru doktorskih studija studenti se osposobljavaju za samostalni, istraživački i interdisciplinarni 
pristup problemima, za samostalno istraživanje i kritičko ocjenjivanje rada drugih, stvaranje novih i 
relevantnih znanja i spoznaja te njihovu primjenu, kao i za kreativno i na istraživanjima utemeljeno 
rješavanje složenih gospodarskih i društvenih problema. 

(5)  U okviru specijalističkih studija studenti unaprjeđuju svoja stručna znanja i kompetencije za obavljanje 
specijalističkih visokostručnih poslova kao dio koncepta cjeloživotnoga obrazovanja. 

 
Uvjeti za upis na studije 

Članak 36. 
 

(1) Preddiplomski studij i integrirani studij na Fakultetu može upisati osoba koja je završila srednju školu, u 
trajanju od najmanje četiri godine. 

(2) Općim aktom Fakulteta utvrđuju se uvjeti za upis na preddiplomske i integrirane studije. 
(3) Diplomski studij na Fakultetu može upisati kandidat koji je završio odgovarajući sveučilišni 

preddiplomski studij kojim je stekao najmanje 180 ECTS bodova. 
(4) Općim aktom Fakulteta utvrđuju se uvjeti za upis na diplomske studije i odgovarajući preddiplomski 

studiji. 
(5) Doktorski studij može upisati kandidat sa završenim diplomskim ili integriranim studijem koji je 

preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim studijem ukupno stekao najmanje 300 ECTS 
bodova i koji ispunjava uvjete iz općega akta Fakulteta. 

(6) Doktorski studij može upisati i kandidat koji je završio barem četverogodišnji sveučilišni studij prije 
uspostave ECTS sustava i kandidati koji su studirali na fakultetima koji su prije provedbe bolonjskih 
procesa uveli ECTS sustav. 

(7) Specijalistički studij može upisati kandidat sa završenim diplomskim ili integriranim studijem. 
(8) Općim aktom Fakulteta utvrđuju se odgovarajući diplomski odnosno integrirani studiji za upis na 

poslijediplomske studije na Fakultetu kao i kriteriji za izbor između prijavljenih kandidata. 
 

Upis na studij 
Članak 37. 

 

(1) Upis na studij provodi se prema općim aktima Fakulteta, ovom Statutu i Statutu Sveučilišta. 
(2) Nije moguć prijelaz sa stručnih studija na studije na Fakultetu. 
 

Ustroj studija 
Članak 38. 

 

(1) Sveučilišni se studiji na Fakultetu ustrojavaju kao redoviti studiji. 
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(2) Prijedlog studija treba biti sastavljen u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i općim 
aktima vodeći računa da bude: 

1. suvremen i primjeren mogućnostima i interesima studenata i potrebama poslodavaca i 
2. usporediv sa srodnim studijima na vodećim visokim učilištima u razvijenim zemljama. 

(3) Fakultet preispituje i preinačuje studije prateći nastavna i tehnološka dostignuća i potrebe tržišta. 
(4) Manje promjene studija donosi Fakultetsko vijeće samostalno ili na prijedlog zavoda uz pribavljeno 

mišljenje nadležnoga radnog tijela Fakultetskoga vijeća. 
(5) U skladu s ukupnim opterećenjem nastavnika, suradnika, tehničkoga i administrativnoga osoblja i zavoda, 

Fakultet prati i modificira dodjelu fakultetskih resursa, kao što su osoblje, prostor i oprema. 
 

Završetak studija 
Članak 39. 

 

(1) Preddiplomski, diplomski i integrirani studij završava ispunjenjem studijskih obveza prema općem aktu 
Fakulteta. 

(2) Odbor za preddiplomske i diplomske studije prati i unaprjeđuje nastavu na preddiplomskome, 
diplomskom i integriranom studiju i tumači Statut i opće akte Fakulteta iz toga područja. 

(3) Doktorski studij završava polaganjem svih ispita, dovršenjem ostalih studijskih obveza glede znanstvenih 
istraživanja te izradom i javnom obranom doktorskoga rada. 

(4) Specijalistički studij završava polaganjem svih ispita te izradom i javnom obranom završnoga 
specijalističkog rada. 

(5) Odbor za doktorske studije prati i unaprjeđuje nastavu na doktorskim studijima, tumači Statut i opće akte 
Fakulteta iz toga područja. 

(6) Odbor za cjeloživotno obrazovanje prati i unaprjeđuje nastavu na specijalističkim studijima, tumači Statut 
iz toga područja. 

(7) Postupak prijave, ocjene i obrane doktorskoga rada i završnoga specijalističkog rada i ostala pitanja o 
završetku studija uređuju se općim aktima. 

 
Isprave o završenim studijima 

Članak 40. 
 

Diplome, dopunske isprave o studiju i potvrde koje Fakultet izdaje su javne isprave. 
 

V. ZAPOSLENICI 
 

Rad nastavnika i suradnika 
Članak 41. 

 

(1) U svom radu, djelovanju i ponašanju nastavnici i suradnici Fakulteta moraju se pridržavati odredaba 
kodeksa nastavničke etike, načela znanstvene istine i kritičnosti i štititi ugled Fakulteta i Sveučilišta tako 
da: 

1. ostvaruju ciljeve visokoškolskoga obrazovanja zasnovanoga na znanstvenim kriterijima, 
2. nastavni rad obavljaju savjesno potičući studente na samostalan pristup stručnim i znanstvenim 

problemima, na kritičko mišljenje i razvijanje njihovoga interesa za usavršavanjem u struci, 
3. vode računa o razvoju suvremenih nastavnih udžbenika i pomagala i da osiguraju pokrivenost 

sadržaja predmeta odgovarajućom nastavnom literaturom, 
4. sudjeluju u znanstvenoistraživačkome radu u okviru nacionalnih i međunarodnih projekata, 
5. se brinu o razvoju nastavnoga i znanstvenoga podmlatka, 
6. se trajno usavršavaju u skladu s razvojem znanosti i struke prateći promjene u teoriji i praksi, 
7. sudjeluju u stručnim, društvenim i drugim aktivnostima u području na kojem djeluju i 
8. izvršavaju i druge obveze iz okvira djelatnosti Fakulteta po nalogu dekana. 

(2) Znanstveno-nastavno ili stručno djelovanje nastavnika i suradnika izvan Fakulteta i interesi koji iz toga 
djelovanja proizlaze ne smiju biti u suprotnosti interesima Fakulteta i u širem smislu interesima 
Sveučilišta. 

(3) Nastavnici i suradnici mogu obavljati znanstveno-nastavne i stručne djelatnosti izvan Fakulteta, ako su 
prethodno dobili suglasnost dekana. 

(4) Nastavnici i suradnici mogu predlagati prijavljivanje Fakulteta na natječaje za znanstvene i stručne 
projekte. Pretprijave i prijave na te natječaje obavljaju se isključivo putem Centra za potporu istraživanju 
uz prethodno pribavljenu suglasnost dekana. 

(5) Dekan izdaje suglasnost iz stavka 3. ovoga članka na zahtjev institucije koja želi angažirati nastavnika ili 
suradnika iz stavka 3. ovoga članka, a suglasnost iz stavka 4. na zahtjev odgovarajućega zavoda. Dekan će 
izdati suglasnosti iz stavaka 3. i 4. ovoga članka samo ako predviđena aktivnost nastavnika ili suradnika 
nije u suprotnosti s njegovim redovitim radnim obvezama i općim interesima Fakulteta i Sveučilišta. 
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Nastavne obveze nastavnika i suradnika 
Članak 42. 

 

(1) Obveze nastavnika i suradnika utvrđene su općim aktima u okviru 40-satnoga radnog tjedna. Kod toga se 
vrednuje obveza nastavnika i suradnika u nastavi, a posebno u neposrednom radu sa studentima, 
priprema nastave, obveze u znanstvenoistraživačkome i stručnome radu. 

(2) Nominalno godišnje opterećenje nastavom nastavnika na znanstveno-nastavnom radnom mjestu i 
suradnika na suradničkom radnom mjestu određuje se općim aktom i/ili odlukom dekana. 

(3) Ako nastavnik ili suradnik nije dovoljno opterećen nastavom na radnom mjestu u zavodu, može se 
rasporediti na druge predmete po odluci dekana. 

 
Nositelji predmeta i izvedba nastave 

Članak 43. 
 

(1) Nositelji predmeta mogu biti samo nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja. 
(2) Nastavnici izabrani u naslovna znanstveno-nastavna zvanja izvode dio predavanja predmeta na 

preddiplomskom, diplomskom, integriranom ili doktorskom studiju ili predavanja predmeta na 
specijalističkom studiju na Fakultetu. 

(3) Izvođenje dijela predavanja ili vježbi Fakultet može povjeriti osobama s doktoratom znanosti pod 
nadzorom nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji je nositelj predmeta. 

 
Uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, 
suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

Članak 44. 
 

(1) Pristupnik može biti izabran u znanstveno zvanje ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i Statutom 
Sveučilišta. 

(2) Pristupnik može biti izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto na Fakultetu 
odnosno reizabran na odgovarajuće radno mjesto na Fakultetu ako: 

1. ispunjava uvjete za izbor odnosno reizbor u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim 
Statutom i općim aktom Fakulteta, 

2. ispunjava psihofizičke uvjete i 
3. dobije pozitivno mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, zavodskoga kolegija u kojemu 

je radno mjesto na koje se bira i pozitivno mišljenje dekana Fakulteta. 
(3) Pristupnik može biti izabran u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto odnosno reizabran na 

odgovarajuće radno mjesto na Fakultetu ako: 
1. ispunjava uvjete za izbor odnosno reizbor u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim 

Statutom i općim aktom Fakulteta, 
2. ispunjava psihofizičke uvjete i 
3. dobije pozitivno mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, zavodskoga kolegija u kojemu 

je radno mjesto na koje se bira i pozitivno mišljenje dekana Fakulteta. 
(4) Pristupnik može biti izabran u suradničko ili stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako 

ispunjava: 
1. uvjete za izbor u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i općim aktom Fakulteta 

i 
2. psihofizičke uvjete. 

(5) Pristupnik može biti reizabran na stručno radno mjesto na Fakultetu ako ispunjava uvjete iz stavka 4. 
ovoga članka. 

(6) Mišljenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka donose se na sljedeći način: 
1. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom donosi mišljenje u postupku izbora ili reizbora na radno 

mjesto na temelju rezultata studentske ankete ili rezultata institucijskoga istraživanja kvalitete 
nastavnoga rada ili drugih pokazatelja kvalitete nastavnoga rada pristupnika. U postupcima 
reizbora ili izbora u više zvanje Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom može donijeti samo 
pozitivno ili negativno mišljenje u skladu s kriterijima Sveučilišta. 

2. U postupku izbora ili reizbora na radno mjesto zavodski kolegij daje mišljenje o sposobnosti 
pristupnika za uklapanje u radnu sredinu odnosno o tome kako se pristupnik uklopio u radnu 
sredinu u kojoj je radno mjesto na koje se provodi izbor odnosno reizbor. Mišljenje zavodskoga 
kolegija donosi se na sjednici zavodskoga kolegija natpolovičnom većinom svih članova iz članka 
29. stavka 1. ovoga Statuta. 

3. Dekan daje mišljenje o općem djelovanju pristupnika, sposobnostima pristupnika za rad na 
Fakultetu te za kvalitetno obavljanje nastavnih, znanstvenih i stručnih zadataka. 

(7) Ako mišljenje zavodskoga kolegija i/ili dekana nije pozitivno, Fakultetsko vijeće konačnu odluku o izboru 
ili reizboru donosi natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća. 
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(8) Fakultetsko vijeće iznimno može pristupnika izabrati u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta kad mišljenje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom nije pozitivno, pri čemu Fakultetsko vijeće 
konačnu odluku o izboru donosi natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća. 

 
Postupak izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja te odgovarajuća radna mjesta 

Članak 45. 
 

(1) Postupak izbora u znanstveno zvanje može pokrenuti osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u 
određeno znanstveno zvanje ili institucija u kojoj je radno mjesto pristupnika. 

(2) Izbori u znanstveno-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta i izbori u naslovna zvanja pokreću 
se donošenjem odluke Fakultetskoga vijeća o objavi javnoga natječaja i provode prema odredbama 
Zakona, Statuta Sveučilišta, ovoga Statuta i općeg akta Fakulteta. 

(3) Po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ili u okviru odluke iz stavka 2. ovoga članka, Fakultetsko vijeće 
imenuje stručno povjerenstvo za izradu izvješća i prijedloga za izbor u znanstveno i/ili znanstveno-
nastavno zvanje. Povjerenstvo se sastoji od tri člana, a najviše dva člana povjerenstva mogu biti 
zaposlenici Fakulteta. Članovi povjerenstva moraju biti u istom ili višem znanstvenom odnosno 
znanstveno-nastavnom zvanju u odnosu na ono za koje se provodi izbor. 

(4) Ako u okviru natječaja za neke od pristupnika treba provesti izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, 
Fakultetsko vijeće na osnovi izvješća i prijedloga povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka upućuje mišljenje 
i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje nadležnome Matičnom odboru. 

(5) Za izbore u znanstvena zvanja u poljima za koja nije ovlašten Fakultet za provođenje dijela postupka 
izbora, postupak izbora u znanstveno zvanje provodi ovlaštena sastavnica Sveučilišta. 

(6) Nakon provedenoga izbora u znanstveno zvanje svih pristupnika stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga 
članka za sve pristupnike prikuplja mišljenja: Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, zavodskoga 
kolegija u kojem je radno mjesto na koje se bira i dekana Fakulteta. 

(7) Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka može zatražiti provođenje stručne provjere ispunjavanja 
psihofizičkih uvjeta svih pristupnika. Provjeru obavlja stručna osoba za to područje. 

(8) Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka sastavlja izvješće o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje za sve prijavljene pristupnike i utvrđuje kojega pristupnika ili pristupnike, 
predlaže za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto. Stručno povjerenstvo 
dostavlja Fakultetskome vijeću izvješće kojem prilaže dokumente iz stavaka 6. i 7. ovoga članka i odluku 
o izboru u znanstveno zvanje. Za pristupnike koji se prvi puta biraju u svoje prvo znanstveno-nastavno 
zvanje stručno povjerenstvo prilaže i zapisnik o održanome nastupnom predavanju. 

(9) U naslovno znanstveno-nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja, osim uvjeta iz Zakona, ispunjava 
i uvjete iz općega akta Fakulteta. 

(10) Uvjeti i postupak izbora i reizbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje jednaki su odgovarajućim 
postupcima i uvjetima iz članka 44. stavaka 2. i 6. i stavaka 2. do 9. ovoga članka. 

(11) Odluku Fakultetskoga vijeća o izboru u znanstveno-nastavno zvanje potvrđuje vijeće područja ili Senat 
Sveučilišta u skladu sa Statutom Sveučilišta. Nakon potvrde vijeća područja ili Senata Sveučilišta odluka 
o izboru je konačna. Protiv odluke o izboru pristupnik nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor. 

 
Postupak izbora u nastavna, suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

Članak 46. 
 

(1) Izbor u nastavna, suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta pokreće se i provodi na 
temelju javnoga natječaja. 

(2) Postupak izbora provodi Fakultetsko vijeće u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom. 
(3) Na postupak izbora u nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na odgovarajući način primjenjuju 

se odredbe članka 45. stavaka 3., 6. i 7. 
(4) Odluke o izboru u suradničko i stručno zvanje i na radno mjesto kao i imenovanje mentora (samo za 

asistente) donosi Fakultetsko vijeće na temelju izvješća stručnoga povjerenstva od tri člana. Članove 
stručnoga povjerenstva za predlaganje izbora imenuje Fakultetsko vijeće u okviru odluke o raspisu 
javnoga natječaja iz stavka 1. ovoga članka. 

(5) Stručno povjerenstvo za izradu izvješća i prijedloga za izbor može zatražiti provođenje stručne provjere 
ispunjavanja psihofizičkih uvjeta svih pristupnika. Provjeru obavlja stručna osoba za to područje. 

(6) Odluku Fakultetskoga vijeća o izboru u nastavno zvanje potvrđuje vijeće područja u skladu sa Statutom 
Sveučilišta. Nakon potvrde vijeća područja, kod izbora u nastavno zvanje, odnosno nakon odluke 
Fakultetskoga vijeća, kod izbora u suradničko ili stručno zvanje, odluka o izboru je konačna. Protiv odluke 
o izboru pristupnik nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor. 
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Reizbor na znanstveno-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta 
Članak 47. 

 

(1) Reizbor zaposlenika na znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima, provodi se u 
skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom. Postupak reizbora ne primjenjuje se na 
zaposlenike na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom zvanju. 

(2) Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za izradu izvješća o radu zaposlenika najkasnije mjesec 
dana prije isteka roka na koji je biran. Članovi povjerenstva moraju ispunjavati uvjete iz članka 45. stavka 
3. ovoga Statuta. 

(3) Zaposlenik u postupku reizbora dostavlja stručnom povjerenstvu iz stavka 2. ovoga članka podatke o 
svom radu u zadnjih pet godina u roku od 15 dana od donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka. 

(4) Fakultetsko vijeće donosi odluku o reizboru zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka na temelju izvješća 
stručnoga povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka. 

 
Vrednovanje rada suradnika i mentora 

Članak 48. 
 

(1) Vrednovanje rada asistenta, poslijedoktoranda i mentora provodi se u skladu sa Zakonom, općim aktom 
Sveučilišta i ovim Statutom. 

(2) Jednom godišnje mentor asistenta podnosi Fakultetskome vijeću pisano izvješće o radu asistenta i o 
njegovoj uspješnosti u znanstvenome i nastavnome radu kao i ocjenu o napretku asistenta na 
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju. 

(3) Fakultetsko vijeće donosi ocjenu o radu asistenta na temelju izvješća iz stavka 2. ovoga članka. 
(4) Poslijedoktorand podnosi Fakultetskom vijeću pisano izvješće o svome znanstvenom i nastavnom radu 

najmanje jednom u dvije godine. Fakultetsko vijeće donosi ocjenu o radu poslijedoktoranda na temelju 
njegovoga izvješća o radu. 

(5) Najmanje jednom u dvije godine mentor asistenta podnosi Fakultetskom vijeću pisano izvješće o svome 
mentorskom radu. Istodobno asistent podnosi Fakultetskom vijeću pisanu ocjenu o mentorstvu. 

(6) Fakultetsko vijeće donosi ocjenu o radu mentora na temelju izvješća iz stavka 5. ovoga članka. 
 

Nastavak rada zaposlenika 
Članak 49. 

 

(1) Fakultet može zaposleniku na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom 
zvanju produljiti radni odnos nakon navršenih Zakonom propisanih godina života za odlazak u mirovinu. 

(2) Produljenje radnoga odnosa na Fakultetu moguće je samo za jednu akademsku godinu, uz mogućnost 
novoga produljenja radnoga odnosa u sljedećim akademskim godinama, ali ne dulje od one akademske 
godine u kojoj zaposlenik iz stavka 1. ovoga članka navršava 70 godina života. 

(3) Postupak za produljenje radnoga odnosa iz stavka 2. ovoga članka mora započeti najkasnije šest mjeseci 
prije isteka ugovora o radu zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka. On se pokreće samo za zaposlenike iz 
stavka 1. ovoga članka koji su suglasni s produljenjem svojega radnoga odnosa. 

(4) Na sjednici zavodskoga kolegija tajnim se glasovanjem odlučuje o upućivanju prijedloga Fakultetskome 
vijeću za produljenje radnoga odnosa zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka. Odluka se donosi većinom 
glasova svih članova zavodskoga kolegija iz članka 29. stavka 1. Kod donošenja odluke posebno se treba 
uzeti u obzir nastavna i istraživačka aktivnost zaposlenika te potreba za nastavkom rada zaposlenika i 
njegovim angažmanom na postojećim predmetima i projektima koji se odvijaju u zavodu. 

(5) Fakultetsko vijeće donosi odluku o produljenju radnoga odnosa zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka na 
temelju prijedloga zavodskih kolegija iz stavka 4. ovoga članka. Kod donošenja odluke posebno se treba 
uzeti u obzir znanstveni doprinos kandidata, njegova uspješnost u obrazovnome procesu i odgoju mladih 
znanstvenika i nastavnika, inovacijska i stručna djelatnost zaposlenika, doprinos zaposlenika suradnji 
Fakulteta s gospodarstvom te opći doprinos zaposlenika cjelokupnome razvoju Fakulteta. 

 
VI. JAVNOST RADA 

 
Javnost rada Fakulteta 

Članak 50. 
 

(1) Fakultet obavještava javnost sredstvima javnoga priopćavanja, davanjem pojedinačnih usmenih 
obavijesti, izdavanjem redovitih i posebnih publikacija i oglašavanjem na internetskim stranicama 
Fakulteta. 

(2) Samo dekan i osoba koju on ovlasti mogu obavještavati javnost o pojedinim djelatnostima Fakulteta. 
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Reguliranje posebnih pitanja 
Članak 51. 

 

(1) Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom primjenjuju se odredbe Statuta Sveučilišta odnosno 
Zakona. 

(2) Posebnim odlukama dekan rješava sva pitanja koja se odnose na studij, a nisu regulirana odredbama 
općih akata, ovoga Statuta, Statuta Sveučilišta, odnosno zakona. 

 
Usklađenje općih akata 

Članak 52. 
 

(1) Opći akti Fakulteta uskladit će se s odredbama zakona, Statuta Sveučilišta i ovoga Statuta u roku od šest 
mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta. 

(2) Do donošenja općih akata Fakulteta prema odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se postojeći opći akti 
Fakulteta, osim odredaba koje su u suprotnosti sa Zakonom, Statutom Sveučilišta ili ovim Statutom. 

 
Ustroji Dekanskoga kolegija i zavodskih kolegija 

Članak 53. 
 

(1) Dekanski kolegij ustrojit će se prema odredbi članka 21. stavka 1. ovoga Statuta i počet će s radom 1. 
listopada 2016. godine. 

(2) Zavodski kolegiji ustrojit će se prema odredbi članka 29. stavka 1. ovoga Statuta i počet će s radom 1. 
listopada 2016. godine. 

 
Savjet Fakulteta 

Članak 54. 
 

Članovima Savjeta Fakulteta, koji su bili potvrđeni prije stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje mandat na 
dan stupanja na snagu ovoga Statuta. 
 

Postupci izbora 
Članak 55. 

 

Svi postupci izbora u zvanja i/ili na radna mjesta, postupci reizbora, postupci izbora dekana, prodekana, 
predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda, pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Statuta, dovršit 
će se po pravilima koja su vrijedila do stupanja na snagu ovoga Statuta. 
 

Produljenja radnoga odnosa 
Članak 56. 

 

Osobe koje su u trenutku stupanja na snagu ovoga Statuta navršile Zakonom propisane godine života za 
odlazak u mirovinu i koje imaju već produžene ugovore o radu na radnome mjestu redoviti profesor u trajnom 
zvanju, imaju pravo ostati na tim radnim mjestima do isteka roka iz ugovora o radu. 
 

Članovi Fakultetskoga vijeća predstavnici studenata, predstavnici zaposlenika na nastavnima i 
suradničkim radnim mjestima i predstavnik iz redova tehničkoga i administrativnoga osoblja 

i njihovi zamjenici 
Članak 57. 

 

(1) Članovi Fakultetskoga vijeća predstavnici studenata i njihovi zamjenici, koji su izabrani u Fakultetsko 
vijeće prije stupanja na snagu ovoga Statuta, nastavljaju obavljati svoju dužnost do isteka mandatnog 
razdoblja na koje su izabrani. 

(2) Članovima Fakultetskoga vijeća predstavnicima zaposlenika izabranih na nastavna ili suradnička radna 
mjesta i njihovim zamjenicima, koji su izabrani u Fakultetsko vijeće prije stupanja na snagu ovoga Statuta, 
prestaje mandat na kraju akademske godine 2015./2016. 

(3) Izbor članova Fakultetskoga vijeća predstavnika zaposlenika izabranih na nastavna ili suradnička radna 
mjesta iz članka 23. stavka 6. ovoga Statuta i njihovih zamjenika provest će se do kraja akademske godine 
2015./2016. 

(4) Izbor člana Fakultetskoga vijeća predstavnika zaposlenika iz redova tehničkoga i administrativnoga 
osoblja iz članka 23. stavka 7. ovoga Statuta i njegovoga zamjenika provest će se do kraja akademske 
godine 2015./2016. 

(5) Mandat članova Fakultetskoga vijeća iz stavaka 3. i 4. ovoga članka započinje 1. listopada 2016. godine. 
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Zatečene dužnosti i imenovanja 
Članak 58. 

 

(1) Zaposlenici izabrani na dužnost dekana, prodekana, predstojnika zavoda i zamjenika predstojnika zavoda 
prije stupanja na snagu ovoga Statuta obavljat će svoju dužnost do isteka mandatnoga razdoblja na koje 
su izabrani. Prethodni se mandati uračunavaju kao da su ostvareni po ovom Statutu. 

(2) Radna tijela Fakultetskoga vijeća počinju raditi po ustroju iz članka 26. ovoga Statuta od 1. listopada 2016. 
godine. 

 
Dosadašnji propisi 

Članak 59.  
 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta stavlja se izvan snage Statut Fakulteta usvojen na sjednici Fakultetskoga 
vijeća 19. siječnja 2011. godine. 
 

Stupanje na snagu Statuta od 23. ožujka 2016. godine 
(Statut, Klasa: 012-03/16-01/14; Urudžbeni broj: 251-67/400-16/6, stupio na snagu 23. lipnja 2016. 
godine) 

Članak 60. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na internetskim stranicama Fakulteta, a 
objavljuje se nakon dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Prijelazne i završne odredbe Statutarne odluke o izmjeni  Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva od 3. lipnja 2020. godine 

(Statutarna odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 
Klasa: 023-01/20-02/1; Urudžbeni broj: 251-67/400-20/63, stupila na snagu 1. rujna 2020. godine) 

 
Članak 2. 

 
Ova Statutarna odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva stupa na 
snagu osmoga dana od dana objavljivanja na internetskim stranicama Fakulteta, a objavljuje se nakon 
dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
Klasifikacijska oznaka: 003-05/21-01/12 
Urudžbeni broj: 251-67/400-21/1 
U Zagrebu, 20. rujna 2021. godine 

 
 
 
 

Dekan 
 
 

Prof. dr. sc. Gordan Gledec 
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