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  Na temelju članka 124. stavka 2.  Statuta Filozofskog fakulteta Osijek, Fakultetsko vijeće na 

svojoj  7. sjednici održanoj 27. travnja 2016. donijelo je   

 

PRAVILNIK O DEMONSTRATORIMA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

   Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak izbora, prava i obveze te postupak razrješenja  

studenta demonstratora (dalje: demonstrator) Filozofskog fakulteta Osijek (dalje: Fakultet). 

 

Članak 2. 

 

   Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 

se jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

 

   Demonstratori se imenuju za pojedine kolegije kao  pomoć nastavnicima i njihovim 

suradnicima tijekom pripreme i izvođenja nastave i u drugim poslovima vezanima za nastavni 

proces te radi pomaganja studentima u lakšem svladavanju nastavnog gradiva i polaganja ispita. 

 

Članak 4. 

 

   Demonstrator se ne može angažirati za  

 samostalno izvođenje nastave 

 sudjelovanje u ispitivanju drugih studenata 

 individualne konzultacije  

 pomoć nastavniku u administrativnim poslovima  

 izradu nastavnih materijala za nastavnika i slično. 

 

II. UVJETI I POSTUPAK IZBORA DEMONSTRATORA 

 

II.1. Uvjeti za izbor 

Članak 5. 

 

   Za demonstratora na određenom kolegiju može se izabrati redoviti student Fakulteta koji 

 redovito polaže ispite te ima prosjek ocjena najmanje 4,0 ili je među 10% najuspješnijih 

studenata u svojoj generaciji na studiju 

 pokazuje posebno zanimanje za taj kolegij 

 je položio ispit iz izabranog kolegija najmanje s ocjenom vrlo dobar (4). 

 

Članak 6. 

 

   (1) Demonstrator se u pravilu izabire za obvezne kolegije.  

   (2) Iznimno se može odobriti i za izborne kolegije temeljom pisanog obrazloženja nositelja 

kolegija o obvezama demonstratora na tom kolegiju. 

 

 

 

 

 



II.2. Postupak izbora 

 

Članak 7. 

 

   (1) Odluku o izboru demonstratora donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog nositelja kolegija.  

   (2) Prijedlog nositelja kolegija za izbor demonstratora treba sadržavati: 

 kratak životopis kandidata s prijepisom ocjena 

 podatak o broju studenata koji slušaju kolegij 

 opis zaduženja koja će demonstrator obavljati. 

   (3) Izbor demonstratora provodi se na početku semestra u kojem se kolegij izvodi i traje taj 

semestar. 

Članak 8. 

 

   (1) Izabranom demonstratoru uručuje se odluka o izboru s naznakom naziva kolegija i 

razdoblja na koje je izabran. 

   (2) Nositelj kolegija odgovoran je za rad demonstratora. 

 

III. PRAVA I OBVEZE DEMONSTRATORA 

 

Članak 9. 

 

   (1) Rad demonstratora traje tijekom održavanja nastave, odnosno tijekom semestra u kojem 

se kolegij izvodi, u skladu s kalendarom nastave i rasporedom predavanja, kao i tijekom 

redovitih ispitnih rokova. 

   (2) Demonstrator je dužan sudjelovati u pripremi i pomagati u izvođenju nastave uz nazočnost 

nositelja kolegija ili njegova suradnika. 

   (3) Nositelj kolegija određuje mjesto rada, opseg, sadržaj i raspored obveza te zadaća 

demonstratora. 

 

Članak 10. 

 

   (1) Opterećenje demonstratora pri obavljanju njegovih obveza iz članka 3. i 9. ne smije biti 

veće od 10 sati tjedno. 

   (2) Demonstrator je dužan o svojim aktivnostima voditi dnevnik rada. 

 

Članak 11. 

 

   (1) Demonstrator koji svoj rad ne obavlja sukladno preuzetim obvezama iz članka 3. i 9. ovog 

Pravilnika bit će razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan na temelju prijedloga 

nositelja kolegija ili voditelja odsjeka.  

   (2) Demonstrator može zatražiti razrješenje i na vlastiti zahtjev temeljom pisanog 

obrazloženja. 

   (3) Odluku o prestanku rada donosi Fakultetsko vijeće. 

 

Članak 12. 

 

   (1) Student demonstrator obavlja svoj posao bez novčane naknade.  

   (2) Po završetku semestra tijekom kojeg je bio demonstrator studentu se izdaje potvrda o 

odrađenoj obvezi.  

 

 

 



 


