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Članak 1. 

 
U Pravilniku o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju naslov iza članka 38.  

mijenja  se i glasi: 

 

„ Voditelj (mentor), studijski savjetnik i tutor studenata“ 

 

Članak 2. 

 
U Pravilniku o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju članci 39; 40; 41. i 42. 

mijenjaju se i glase: 

 
 

Članak 39. 

(1) Radno tijelo je središnje tijelo mentorskog sustava (MS), a provodi uspostavljanje 

organizacijskog okvira MS, dodjeljuje voditelje studenata, provodi postupak izbora 

studijskih savjetnika i tutora, izrađuje Naputak za voditelje studenata, analizira 

izvješća, usklađuje program MS, razmatra pritužbe voditelja, studijskih savjetnika, 

tutora i studenata te provodi sustav kontrole MS-a. 

(2) Radno tijelo MS predlaže Povjerenstvo za dodiplomsku nastavu, a potvrđuje 

Fakultetsko vijeće na razdoblje od tri godine u skladu s mandatom Dekana. 

(3) Članovi Radnog tijela MS između sebe na prvoj sjednici javnim glasovanjem biraju 

predsjednika i zamjenika predsjednika. 

 

 

Članak 40. 

(1) Tijekom prvog semestra svakom studentu se dodjeljuje voditelj (mentor) iz redova 

nastavnika u znanstveno-nastavnim ili suradničkim zvanjima.  

(2) Jedan voditelj studenata može imati najviše deset dodijeljenih studenata.  

(3) Student uz dodijeljenog voditelja (mentora) može dodatno izabrati studijskog 

savjetnika iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnim ili suradničkim zvanjima uz 

njihovu prethodnu suglasnost. 

(4) Student može dodatno izabrati i tutora iz redova studenata upisanih u 7. semestar ili 

viši, uz njihovu prethodnu suglasnost. 



(5) Postupak provođenja dodjele voditelja studenata te odabira studijskih savjetnika i 

tutora provodi Radno tijelo mentorskog sustava. 

(6) Dodijeljene voditelje studenata te odabrane studijske savjetnike i tutore potvrđuje 

Fakultetsko vijeće. 

(7) Odluku o dodjeljivanju voditelja studenata te potvrdu izbora studijskih savjetnika i 

tutora potpisuje prodekan za diplomsku nastavu. 

 

 

 

Članak 41. 

(1) Voditelj studenata prati rad studenata tijekom prve godine studija i pruža 

odgovarajuću stručnu pomoć studentu u savladavanju nastavnog programa.  

(2) Voditelj se sa dodijeljenim studentima sastaje najmanje četiri puta tijekom prve 

godine studija, a na zahtjev studenata, studijskih savjetnika ili tutora i češće.  

(3) Program rada voditelja studenata reguliran je posebnim postupnikom o čemu ih je 

Radno tijelo MS dužno informirati po primitku odluke iz st. 7. članka 40., a najkasnije 

do početka drugog semestra. 

(4) Sastanci voditelja i studenata bilježe se na odgovarajućem obrascu koji je sastavni 

dio ovog pravilnika.  

(5) Na kraju drugog semestra voditelj studenata ovjerava obrazac i dostavlja ga 

Radnom tijelu MS koje ih analizira i arhivira. 

(6) Odabrani studijski savjetnici i tutori sastaju se sa studentima najmanje jednom 

mjesečno te vode pisane zapisnike sa sastanaka.  

(7) Pisane zapisnike odabrani studijski savjetnici i tutori na kraju drugog semestra 

ovjeravaju potpisom i dostavljaju ih Radnom tijelu MS koje ih analizira i arhivira. 

(8)  Odabrani studijski savjetnici i tutori napucima i savjetima nastoje samostalno 

riješiti probleme studenata, a sukladno osobnoj procijeni za pojedina pitanja mogu 

zatražiti pomoć od voditelja studenata i prodekana za diplomsku nastavu te drugih 

ovlaštenih tijela Fakulteta.  

 

 

 

Članak 42. 

(1) Voditelj, studijski savjetnik, tutor ili student na osobni zahtjev uz pisano 

obrazloženje može zatražiti razrješenje funkcije, a konačnu odluku s obzirom na 

opravdanost razloga donosi Radno tijelo MS. 

(2) Ako je voditelj, studijski savjetnik ili tutor dulje od 30 dana spriječen u izvršavanju 

obveza vođenja studenta, Radno tijelo MS donosi odluku o razrješenju. 

(3) U slučajevima opisanim u stavcima 1. i 2. ovog članka Radno tijelo MS dodjeljuje 

novog voditelja studentu, odnosno odobrava izbor novog studijskog savjetnika ili tutora. 

(4) Odluku o imenovanju novog voditelja, studijskog savjetnika ili tutora studenta 

potpisuje prodekan za diplomsku nastavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 3. 

 
Povjerenstvo za Statut izraditi će pročišćeni tekst Pravilnika o integriranom preddiplomskom i 

diplomskom studiju. 

 

 

Članak 4. 
 

Izmijene i dopune Pravilnika o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju stupaju 

na snagu osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta. 

 

 

 

        Predsjenik  

 
        prof. dr. sc. Josip Kos 

 

  

 

 

 

 
 

 


