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HODOGRAM 

ZA POSTUPAK OSTVARIVANJA NASTAVNE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA 

NA DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA 

 

 

Ovim dokumentom objašnjava se postupak ostvarivanja nastavne aktivnosti (izvođenja nastave) 

nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na drugim visokim učilištima u 

Hrvatskoj i izvan Hrvatske. 

 

1. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet treba zaprimiti dokument Zahtjev za 

davanje suglasnosti za izvođenje nastave, od strane drugog visokog učilišta, čiji sadržaj mora 

obuhvaćati relevantne podatke vezane za traženje suglasnosti: ime i prezime te titula 

nastavnika za kojeg se traži suglasnost; naziv predmeta, razina sveučilišnog studija te semestar 

i akademska godina u kojoj se izvodi predmet za čije se izvođenje traži suglasnost; broj sati i 

vrsta nastave za čije izvođenje se traži suglasnost. 

2. Nastavnik za kojeg se traži suglasnost za izvođenje nastave od strane drugog visokog učilišta, 

treba Fakultetskom vijeću  Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta uputiti osobni 

pisani Zahtjev za dobivanje suglasnosti za izvođenje nastave na drugom visokom učilištu, 

zajedno sa pripadajućom dokumentacijom (nastavno opterećenje za predmetnu akademsku 

godinu). Važno je napomenuti da rad nastavnika na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 

nije ograničen, dok rad na visokim učilištima izvan Sveučilišta u Zagrebu može iznositi najviše 

1/3 punog godišnjeg nominalnog nastavnog opterećenja. 

3. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta razmatra Zahtjev 

nastavnika te na temelju zakonskih regulativa donosi Odluku o davanju/nedavanju suglasnosti 

za izvođenje nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na 

drugom visokom učilištu, o čemu se obavještava drugo visoko učilište koje je tražilo suglasnost 

za izvođenje nastave. 

4. Na temelju prethodnog, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet sa drugim visokim 

učilištem potpisuje Ugovor o suradnji u izvođenju nastave. Preduvjet za sklapanje navedenog 

Ugovora je potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i drugog visokog učilišta 

(Sveučilište u Zagrebu ima potpisan Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Splitu, 

Osijeku, Dubrovniku, Puli, Zadru i Mostaru). U slučaju nepostojanja Ugovora o suradnji, 

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  dužan je zatražiti suglasnost rektora 



Sveučilišta u Zagrebu, a tek po dobivanju navedene suglasnosti pristupiti sklapanju Ugovora o 

suradnji u izvođenju nastave. 

Ugovor o suradnji u izvođenju nastave mora sadržavati sljedeće podatke: 

- naziv studijskog programa 

- naziv predmeta te satnicu 

- vrijeme i način izvođenja nastave te predviđeno trajanje izvođenja nastave 

- bankovne podatke Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (jer se naknada 

može ostvariti isključivo preko sastavnice ili Sveučilišta). 

5. Ukoliko nastavnik Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta izvodi nastavu na 

drugom visokom učilištu bez suglasnosti Fakultetskog vijeća, biti će pokrenut stegovni 

postupak u skladu s općim aktima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ili 

općim aktima Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

Dokumenti: 

1. Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u 

Hrvatskoj i izvan Hrvatske (pročišćeni tekst), Klasa: 602-04/12-03/20, Urbroj: 380-020/084-12-

2, od 18. listopada 2012. 

2. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim 

visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, Klasa: 602-04/12-03/20, Urbroj: 380-020/105-

13-6, od 12. lipnja 2013. 

3. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim 

visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske, Klasa: 602-04/12-03/20, 

Urbroj: 380-020/173-15-9, od 16. rujna 2015. 

4. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 

02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) 

5. Sporazumi o suradnji: 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Osijeku 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Puli 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru 

Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mostaru 

 

 

 

U Zagrebu, 23. travnja 2019. 

 

 

Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

 

 

 

___________________________ 

Doc. dr. sc. Ivana Schwarz 

 








































