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sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

I PRAVOS

Pravni fakultet Osijek

Klasa: 003-07/16-0 I
Ur.broj: 2158/95-01116-27
Osijek, 14. lipnja 2016.
Na temelju članaka 35. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog
fakulteta Osijek, u skladu s Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst) iz 2013. godine, Fakultetsko vijeće Pravnog
fakulteta Osijek na 422. sjednici u akademskoj 2015.12016. godini održanoj dana 14. lipnja
2016. godine pod točkom 9. dnevnog reda donijelo je sljedeću
ODLUKU
o produljenju roka završetka
poslijediplomskih specijalističkih studija

1. Odobrava se produljenje roka za završetak studija zaključno do 30. rujna 2017.
godine studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Kazneno pravo i
poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje razvojem lokalne i regionalne
samouprave studentima koji su upisali studij akademske 2008.12009. godine i ranije.
2. Studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava odobrava se
jednokratno produljenje trajanja studija od jedne akademske godine:
studentima upisanim na studij tijekom akademske 2011.12012. godine do 28.
veljače 2018. godine,
studentima upisanim na studij tijekom akademske 2012.113. godine do 28. veljače
2019. godine.
3. Studentima iz točke l. i 2. ove Odluke odobrit će se jednokratno produljenje trajanja
studija od jedne akademske godine (uključujući izradu i obranu završnog rada) na
temelju pisane zamolbe Povjerenstvu za zamolbe studenata Pravnog fakulteta Osijek.
4. Studenti koji nastavljaju studij dovršavaju Studij u skladu sa Studijskim programom u
akademskoj godini u kojoj je odobreno dovršenje Studija, te su dužni uplatiti
cjelokupan iznos školarine i naknadu za nastavak studija koja se utvrđuje u iznosu od
1.000,00 kuna
5. Protekorn rokova iz toče 1. i 2. ove Odluke studenti gube pravo na nastavak upisanog
studija.
6. Zadužuje se Studentska referada za dostavu ove Odluke studentima koji su u
razdobljima iz točke I. i 2. ove Odluke upisali poslijediplomske specijalističke studije
na Pravnom fakultetu Osijek.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
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