Na temelju članka 103. stavka 3. Statuta Učiteljskoga fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno članku 103. stavku 3. Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07.,
45/09. i 63/11.) i članku 97. Statuta Učiteljskoga fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 13. lipnja 2012. donijelo je

PRAVILNIK
O KORIŠTENJU SLOBODNE STUDIJSKE GODINE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrñuju se uvjeti pod kojima nastavnik Učiteljskoga fakulteta u
Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet) može koristiti pravo na plaćenu slobodnu studijsku
godinu (sabbatical).
II. UVJETI STJECANJA PRAVA
Članak 2.
Nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje redovitog
profesora, izvanrednog profesora ili docenta imaju pravo koristiti pravo na plaćenu slobodnu
studijsku godinu.
Pravo na plaćenu slobodnu studijsku godinu nastavnici mogu koristiti nakon šest godina rada
na Fakultetu u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju.
Pravo na korištenje slobodne studijske godine ima nastavnik pod uvjetom da je redovno
ispunjavao svoje nastavne obveze do podnošenja zahtjeva za korištenje slobodne studijske
godine.
Članak 3.
Slobodnu studijsku godinu nastavnik može koristiti za znanstveno, umjetničko ili stručno
usavršavanje (priprema znanstvenog, umjetničkog ili stručnog rada, priprema izložbi,
istraživački rad, pisanje knjiga, udžbenika, monografija i sl.).
Slobodna studijska godina traje najviše jednu akademsku godinu i može se koristiti samo u
istoj akademskoj godini, počevši od 1. listopada do 30. rujna tekuće akademske godine.
Članak 4.
Odsjek je obvezan za nastavnika koji je ostvario pravo korištenja slobodne studijske godine
osigurati stručnu zamjenu nastavnikom u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom
zvanju radi kontinuiranog obavljanja nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog
zaposlenika.
Slobodnu studijsku godinu istodobno mogu koristiti najviše dva nastavnika Fakulteta.

III. NAČIN STJECANJA I PRESTANKA PRAVA
Članak 5.
Slobodna studijska godina odobrava se u akademskoj godini koja prethodi godini korištenja.
Zahtjev za korištenje slobodne studijske godine podnosi se dekanu, u pravilu šest mjeseci
prije korištenja, s programom rada za poslove iz članka 3. ovoga Pravilnika.
Članak 6.
Slobodnu studijsku godinu odobrava dekan pod uvjetom da je osigurano kontinuirano
izvoñenje nastave na predmetima iz kojih nastavu izvodi odsutni nastavnik tijekom slobodne
studijske godine.
Dekan će kod donošenja odluke, uz savjetovanje s voditeljem odsjeka, voditi računa o
nastavnom opterećenju, broju nastavnika na odsjeku, dosadašnjem korištenju studijskih
dopusta i o ostalim okolnostima važnim za odlučivanje o odobravanju slobodne studijske
godine pojedinim nastavnicima.
Članak 7.
Nastavnik može, pisanom molbom, prekinuti korištenje slobodne studijske godine ako je
izvršio predviñeni program rada iz čl. 5 ovoga Pravilnika.
IV. OBVEZE KORISNIKA
Članak 8.
U roku od 30 dana nakon završetka korištenja slobodne studijske godine nastavnik je obvezan
podnijeti dekanu pisano izvješće o izvršenju programa rada prema kojem je ostvario pravo
korištenja slobodne studijske godine.
O pisanom izvješću nastavnika dekan obavještava Fakultetsko vijeće.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.
Dekanica
prof. dr. sc. Anñelka Peko

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta ___________ i stupa na snagu
________
Tajnik Fakulteta
Gordana Šoštarko, dipl. iur.
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