Na temelju Pravilnika o međunarodnoj suradnji razmjeni studenata, nastavnika i drugog
osoblja u okviru Erasmus programa Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2012. godine,
Akademijsko vijeće na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2012. godine donosi slijedeći
PROTOKOL PRIHVATA DOLAZNIH STUDENATA
I.
Ovim Protokolom se posebno naglašavaju i razrađuju pojedine odredbe Pravilnika o
međunarodnoj suradnji razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja u okviru Erasmus
programa Sveučilišta u Rijeci, koje se odnose na koordinaciju prihvata dolaznih studenatau
Programu razmjene.
II.
Nakon što Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostavi Erasmus koordinatoru
Akademije prijavu s prijedlogom Ugovora o studiranju za dolaznog studenta, Erasmus
koordinator dužan je provjeriti, u suradnji s nositeljima predmeta i ECTS koordinatorom
Akademije, usklađenost predviđenih djelatnosti te dostaviti Službi za međunarodnu suradnju
potpisani Ugovor ili odbiti prihvaćanje dolaznog studenta u roku od 14 dana.
III.
Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta koordinira prihvaćanje, dolazak i smještaj
studenata koji u okviru Programa dolaze na Sveučilište.
IV.
Erasmus koordinator na Akademiji dužan je uputiti dolazne studente u njihove nastavne i
druge obveze i prava, te voditi brigu o dolaznim studentima tijekom njihovog boravka i rada
na Akademiji.
Erasmus koordinator na Akademiji dužan je obavijestiti Upravu i Studentsku službu o
dolaznom studentu, uputiti studenta u Studentsku službu i pismeno obavijestiti nastavnike
kod kojih će dolazni student pohađati nastavu.
V.
Dolazni student prijavljuje se u Studentsku službu Akademije u koju treba dostaviti:
- presliku potpisanog ugovora o studiranju (Learning Agreement)
- presliku putovnice, prijave boravka i OIB
- presliku X-ice i iskaznice Studentskog doma o smještaju
VI.
Studentska služba dužna je voditi evidenciju o dolaznom studentu i to matični i upisni list, te
evidenciju o ispunjavanju obveza studenta (ispitna dokumentacija).
VII.
Ugovor o studiranju može se mijenjati samo uz suglasnost svih potpisnika u pisanom obliku
u pravilu u roku od mjesec od dana početka razmjene studenta.

VIII.
Dolazni student ima prava i obveze redovitog studenta te je za vrijeme trajanja razmjene
oslobođen participiranja u troškovima studija.
Nakon ostvarenog razdoblja razmjene Akademija dolaznom studentu izdaje Prijepis ocjena i
Potvrdu o dužini boravka na engleskom jeziku.

IX.
Ovaj Protokol stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Akademije.
v.d. dekanice
red. prof. Maja Franković
Protokol je objavljen na oglasnoj ploči Akademije dana 29. lipnja 2012. godine te je toga dana stupio
na snagu.
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