
Na temelju članka 63. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, članka 24. Statuta Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 
Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci na 7. sjednici održanoj 31. svibnja 
2012. godine donijelo je 

PRAVILNIK 
O USTROJU I RADU 

RIJEČKE KROATISTIČKE ŠKOLE ODSJEKA ZA KROATISTIKU 
FILOZOFSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada Riječke kroatističke 
škole Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u daljem 
tekstu: Škola), ciljevi djelovanja, ustrojstvo, načini financiranja i druga pitanja 
važna za rad Škole. 

Članak 2. 

Škola je posebna aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

li. Ciljevi djelovanja 

Članak 3. 

Ciljevi djelovanja Škole jesu: 

- provođenje svih oblika ispitivanja znanja hrvatskoga jezika kao stranoga ili 
drugoga jezika; 

- organiziranje različitih oblika nastave hrvatskoga jezika kao stranoga ili 
drugoga jezika; 

- organiziranje tečajeva i ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga 
pisma za strane državljane; 
promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među inozemnim 
studentima, stručnjacima, prevoditeljima i ostalima; 

- suradnja s ostalim institucijama u zemlji koje su povezane istim ciljevima; 
- izrada standardiziranoga ispitnoga materijala te priručnika za nastavu; 
- uspostava stručnih i znanstvenih veza s domaćim i stranim znanstvenicima; 
- suradnja s lektorima hrvatskoga jezika na stranim sveučilištima i znanstvenim 

ustanovama; 
- uspostava veza s hrvatskim iseljenicima; 
- pomoć pri izradi disertacija stranih kroatista; 
- organiziranje znanstvenih i stručnih skupova; 
- pokretanje stručnih, izdavačkih, prevoditeljskih i drugih projekata za 

promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u inozemstvu. 



Ćlanak 4. 

Internetske stranice Škole www.ffri.hr/rks. 
informacije o djelovanju Škole. 

Ćlanak 5. 

na njima se nude 

Izdavačka djelatnost Škole obuhvaća tiskanje promidžbenih i radnih 
materijala za pojedini seminar (plakat, letak, programska knjižica, anketni list, red 
predavanja, raspored nastave ... ) te propedeutičkih, nastavnih i kapitalnih izdanja 
za područje hrvatske filologije (jezikoslovni i književni priručnici, monografske 
publikacije, pregledi, leksikoni i sl.). 

Na svim izdanjima Škole stoji njen logotip. 
Sva izdanja Škole tiskaju se u okviru nakladničke djelatnosti 

Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 

Ćlanak 6. 

U realizaciji djelovanja Škole sudjeluju, osim djelatnika Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i ugledni hrvatski znanstvenici, javni djelatnici, 
književnici, glumci i dr. iz Hrvatske i inozemstva. 

Ćlanak 7. 

Program pojedinoga tečaja koji realizira Škola predlaže voditelj Škole 
Stručnom vijeću Škole. Na prijedlog Stručnoga vijeća, prihvaća ga Vijeće Odsjeka 
za kroatistiku. 

Trajanje izvedbe i satnicu programa, način provjere znanja upisanih, 
bodovni sustav i druga pitanja vezana uz tečajeve koje izvodi Škola, utvrđeni su 
programom Škole. 

Ili. Ustrojstvo 
Ćlanak 8. 

Rad Škole osmišljava, prati i potiče Stručno vijeće. Stručno vijeće čine 
voditelj Škole, zamjenik voditelja, programski tajnik, pročelnik Odsjeka za 
kroatistiku i još tri člana toga odsjeka. Svi članovi Stručnog vijeća članovi su 
Odsjeka za kroatistiku. 

Voditelj Škole upravlja radom Škole. Predlaže ga Stručno vijeće, a 
potvrđuje Vijeće Odsjeka za kroatistiku iz redova svojih članova. Prijedlog 
imenovanja i razrješenja voditelja škole donosi Stručno vijeće, a potvrđuje Vijeće 
Odsjeka za kroatistiku. 
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Zamjenika voditelja i programskoga tajnika predlaže voditelj Škole, a 
potvrđuje ga Vijeće Odsjeka za kroatistiku na prijedlog voditelja. 

Ostale članove Stručnoga vijeća bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku. 

Ćlanak 9. 

Mandat voditelja, zamjenika voditelja, programskoga tajnika i članova 
Stručnoga vijeća potvrđuje vijeće Odsjeka za kroatistiku svake dvije godine. 

IV. Financiranje 

Ćlanak 10. 

Škola se primarno financira iz sredstava Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske, sredstava sponzora, vlastitih sredstava 
Odsjeka za kroatistiku i drugih izvora. 

Ćlanak 11. 

Osobe koje pohađaju tečajeve pri Školi troškove podmiruju osobno ili 
preko sponzora, a svi su programi namijenjeni i stipendistima Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva vanjskih poslova i europskih 
integracija Republike Hrvatske, te osobama koje u Republiku Hrvatsku dolaze 
posredstvom Hrvatske matice iseljenika. 

Ćlanak 12. 

Prihodi ostvareni od aktivnosti Škole raspoređuju se sukladno 
Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem 
vlastite djelatnosti fakulteta. 

Ćlanak 13. 

Sredstva Škole vode se na zasebnoj kartici knjigovodstva Odsjeka za 
kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 

Ćlanak 14. 

Pečat Škole, memorandum i svi službeni dokumenti nose naziv: Filozofski 
fakultet u Rijeci - Riječka kroatistička škola Odsjeka za kroatistiku. 
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V. Prostor i oprema 

Ćlanak 15. 

Škola djeluje u zgradi Filozofskoga fakulteta u Rijeci na adresi 
Sveučilišna avenija 4, Rijeka i koristi prostore i tehnička pomagala Odsjeka za 
kroatistiku Fakulteta. Dio se terenske nastave izvodi izvan zgrade Fakulteta. 
Školi je namijenjen nastavnički kabinet i manja učionica. 

VI. Završne odredbe 

Ćlanak 16. 

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način na koji je 
Pravilnik donesen. 

Ćlanak 17. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Fakulteta. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i 
radu Riječke kroatističke škole Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci 
(Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik), (klasa:003-01/08-01/07, urbroj:2170-24- 
01-08-03 od 17. lipnja 2008. 

DEKAN 

dr. se. Predrag šustar, izv. prof. 

Klasa:003-01/12-01/1 O 
Urbroj:2170-24-01-12-02 
Rijeka:31. svibnja 2012. 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Filozofskoga 
fakulteta u Rijeci dana 31. svibnja 2012. , a stupa na snagu 08. lipnja 2012. 
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