
SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU 

ODJEL DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 

Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2  

 

PREDMET: PRIJELAZ STUDENATA SA DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA, REGULIRANJE 
STUDENTSKOG STATUSA, PRIZNAVANJE OSTVARENIH ECTS BODOVA, MIROVANJE 
STUDIJSKIH OBVEZA 

UPUTE STUDENTIMA 

ROK ZA PREDAJU ZAHTJEVA: 30. rujan 

1. PRIJELAZ STUDENATA SA DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA 

Kako biste ostvarili prijelaz s drugog visokog učilišta na Odjel društveno-humanističkih znanosti   
Sveučilišta u Slavonskom Brodu pripremite sljedeće dokumente: 

- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva (Odsjek za ekonomiju) 
- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za prijelaz (Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja) 
- ovjereni prijepis ocjena s Visokog učilišta s kojeg se dolazi 
- presliku cjelovitog indeksa s Visokog učilišta s kojeg se dolazi (ako je korišten) 
- ovjeren Studijski program koji je vrijedio u vrijeme pohađanja studijskog programa (detaljan 

opis predmeta/programa: sadržaj, broj sati nastave, popis literature, broj ostvarenih ECTS 
bodova itd.)(samo u PDF-u). 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom (osim studijskog programa) potrebno je dostaviti poštom ili 
osobno na adresu: 

Sveučilište u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod. 

Za dodatne upite možete se javiti e-poštom na sljedeće adrese: 

Odsjek za ekonomiju: lsigurnjak@unisb.hr 

Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja: odhz-ects@unisb.hr 

 

2. REGULIRANJE STUDENTSKOG STATUSA I DOVRŠETAK STUDIJA 

Redoviti studenti (Učiteljski studij) koji nisu zadovoljili uvjete za upis sljedeće studijske godine prema 
Pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu mogu predati Zahtjev za reguliranje 
studentskog statusa i dovršetak studija. U tu svrhu pripremite sljedeće dokumente: 

- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva (Odsjek za ekonomiju) 
- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za reguliranje studentskog statusa i dovršetak studija 

(Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja) 
- ispis prijepisa ocjena sa Studomata 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: 

Sveučilište u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod. 
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Za dodatne upite možete se javiti e-poštom na sljedeće adrese: 

Odsjek za ekonomiju: lsigurnjak@unisb.hr 

Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja: odhz-ects@unisb.hr 

 

3. PRIZNAVANJE OSTVARENIH ECTS BODOVA 

Već ste pohađali određeni studijski program na ovom ili drugom Visokom učilištu i smatrate da ste 
pojedine nastavne predmete studija koji trenutno pohađate na Odjelu društveno-humanističkih 
znanosti već položili i ostvarili određene ECTS bodove, možete tražiti priznavanje ostvarenih ECTS 
bodova (ovo ne vrijedi za studente koji prelaze s drugih učilišta i već su predali zahtjev za prijelaz jer će 
im u okviru Odluke o prijelazu Povjerenstvo provjeriti i priznati ostvarene ECTS bodove, pa nije 
potrebno dodatno ispunjavati i slati Zahtjev za priznavanje ECTS bodova). U tu svrhu pripremite 
sljedeće dokumente: 

- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva (Odsjek za ekonomiju) 
- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za priznavanje ECTS bodova (Odsjek za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja) 
- ovjeren prijepis ocjena ili ovjerena kopija dopunske isprave 
- ovjeren Studijski program koji je vrijedio u vrijeme pohađanja studijskog programa 

(detaljan opis predmeta/programa: sadržaj, br. sati nastave, popis literature, broj 
ostvarenih ECTS bodova itd.) (samo u PDF) 

- ispunjenu Tablicu prijedloga priznavanja ostvarenih ECTS bodova pojedinih nastavnih 
predmeta (SAMO!!! Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja).  

 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: 

Sveučilište u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod. 

Za dodatne upite možete se javiti e-poštom na sljedeće adrese: 

Odsjek za ekonomiju: lsigurnjak@unisb.hr 

Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja: odhz-ects@unisb.hr 

 
4. MIROVANJE STUDIJSKIH OBVEZA 

Prema Pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu (čl. 26) student ima pravo na 
mirovanje studijskih obveza. U tu svrhu potrebno je pripremiti sljedeće dokumente: 

- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva (Odsjek za ekonomiju) 
- ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za mirovanje studijskih obveza (Odsjek za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja) 
- potvrda liječnika i ostala dokumentacija kojom se potvrđuje razlog mirovanja. 

 
Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: 
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod. 

Za dodatne upite možete se javiti e-poštom na sljedeće adrese: 

Odsjek za ekonomiju: lsigurnjak@unisb.hr 
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Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja: odhz-ects@unisb.hr 

 

 

VAŽNO! Povjerenstvo za priznavanje će pregledati dostavljenu dokumentaciju i sastaviti Zapisnik 
prema kojem će Pročelnik Odjela društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu 
donijeti Odluku te će vam ista biti dostavljena na e-mail adresu koju ste naveli u zamolbi. Uz odluku će 
vam biti dostavljena i obavijest o upisu (termini, troškovi, potrebna dokumentacija). 
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