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Upravno vijeće na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta Edward 

Bernays donesene na sjednici Upravnog vijeća 22. studenoga 2022. utvrđuje potpuni tekst 

Statuta Veleučilišta Edward Bernays. 

 

  STATUT  

VELEUČILIŠTA EDWARD BERNAYS 

(potpuni tekst) 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se status, naziv, sjedište, znak, pečat, djelatnost, imovina, pravni 

položaj, zastupanje i predstavljanje, unutarnji ustroj, tijela, pitanja u svezi sa statusom 

nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika, studenata, pitanja u svezi sa studijem i 

izvođenjem nastave, javnost rada, opći akti, zaštita tajnosti podataka te druga pitanja 

značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Veleučilišta Edward Bernays u Zagrebu (u 

daljnjem tekstu: Bernays). 

 

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK I PEČAT 

Članak 2. 

Bernays je privatna ustanova osnovana radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja 

kroz organizaciju i izvođenje studijskih programa. Bernays može obavljati stručnu i 

znanstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj 

djelatnosti i ovim Statutom. 

 

Članak 3. 

(1) Osnivač Bernaysa je trgovačko društvo VIZUALIS d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 

23,  upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081465374, OIB: 

66684017019, temeljem odluke o podjeli društva VIZUAL d.o.o., Zagreb, MBS: 080477754, 

OIB: 44987006726 od 17. kolovoza 2022. 

(2) Bernays je osnovan Odlukom o osnivanju Visoke škole za komunikacijski 

menadžment od 1. rujna 2013. god. 
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(3) Osnivač je vlasnik i nositelj svih autorskih prava studijskih i ostalih nastavnih planova 

i programa. 

Članak 4. 

(1) Bernays je privatno veleučilište koja obavlja svoju djelatnost kao javnu službu. 

(2) Bernays je pravna osoba te se upisuje u sudski registar ustanova te u Upisnik visokih 

učilišta koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

(3) Bernays je osnovan 2013. na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja 

i sporta, Klasa: UP/I-602-04/10-12/00001, Urbroj: 533-20-13-0011 od 8. svibnja 2013., a od 

dana donošenja ovoga Statuta obavlja svoju djelatnost na temelju Dopusnice 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-04/10-12/00001, Urbroj: 533-

20-15-0025 od 14. listopada 2015.  

(4) Unutarnji ustroj Bernaysa uređuje se ovim Statutom te posebnim pravilnikom kojega 

donosi Upravno vijeće. 

(5) Bernays može osnivati pravnu osobu čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje 

njegova misija te zadovoljavaju potrebe studenata i Bernaysa. 

(6) Bernays ima jedan ili više poslovnih računa preko kojeg obavlja promet novčanih 

sredstava. 

Članak 5. 

(1) Naziv visokog učilišta: Veleučilište Edward Bernays. 

(2) Naziv visokog učilišta na engleskom jeziku je: Edward Bernays University of Applied 

Sciences. 

(3) Skraćeni naziv visokog učilišta je: Veleučilište Bernays.. 

(4) Skraćeni naziv visokog učilišta na engleskom jeziku je: Bernays University of Applied 

Sciences. 

(5) Sjedište Bernaysa je u Zagrebu. 

(6) Odluku o promjeni naziva, sjedišta i poslovne adrese Bernaysa donosi osnivač. 
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Članak 6. 

(1) Bernays ima pečat promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske koji se koristi za 

javne isprave. 

(2) Bernays ima suhi žig promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske koji se koristi 

samo za diplome Bernaysa. 

(3) Sadržaj pečata iz stavka 1. i sadržaj žiga iz stavka 2. ovog članka glasi:  

Republika Hrvatska (grb u sredini), Veleučilište Edward Bernays, Zagreb. 

(4) Za svakodnevno poslovanje Bernays ima okrugli pečat promjera 25 mm ili pečat 

pravokutnog oblika s nazivom i sjedištem Bernaysa. 

(5) Ako Bernays ima više pečata iz stavka 1. i 4. ovog članka, oni moraju biti označeni 

rednim brojevima. 

Članak 7. 

(1) Bernays  se koristi svojim zaštitnim znakom (logom). Zaštitni znak i njegova uporaba 

regulirani su posebnim Pravilnikom. 

 

III. DJELATNOST 

Članak 8. 

(1) Sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj 

djelatnosti, Statutu, Pravilnicima te pravovaljanim odlukama koje, u okviru svojih ovlasti 

donose upravna tijela, Bernays obavlja sljedeće djelatnosti:  

a) ustrojavanje i izvođenje stručnih kratkih studija, stručnih prijediplomskih studija i 

stručnih diplomskih studija; 

b) obavljanje visokostručnog razvojnog istraživačkog rada, odnosno znanstvenog 

rada pod uvjetima iz posebnih propisa; 

c) ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja i 

obrazovanja; 

d) organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i 

promotivnih aktivnosti; 

e) savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 
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f) djelatnost nakladnika; 

g) izdavačka djelatnost; 

h) djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga preko elektroničkih 

komunikacijskih mreža; 

i) djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija preko elektroničkih 

komunikacijskih mreža; 

j) knjižnična djelatnost; 

k) ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih, 

l) druge djelatnosti koje služe obavljanju navedenih djelatnosti ako se one u manjem 

opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisane djelatnosti. 

(2) Odluku o proširenju, promjeni djelatnosti, ustrojavanju novih stručnih studija donosi 

Upravno vijeće Bernaysa uz prethodnu pisanu suglasnost osnivača. 

 

IV. IMOVINA 

Članak 9. 

(1) Bernays posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost onako kako je to uređeno 

zakonom, Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Bernaysa. 

(2) Sredstva za osnivanje i početak rada Bernaysa osnivač osigurava u svoti od 30.000,00 

kn (trideset tisuća kuna). 

(3) Imovinu Bernaysa čine sredstva pribavljena od osnivača, školarina, donacija ili iz 

drugih izvora financiranja. 

(4) Bernays ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili 

drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više 

od 301.380,00 kn, izraženo u eurima 40.000,00 eura (slovima: četrdeset tisuća eura). 
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Članak 10. 

(1) Bernays uz suglasnost osnivača može osnivati trgovačka društva ili druge pravne 

osobe, odnosno stjecati dionice ili udjele u već osnovanim pravnim osobama. 

 

Članak 11. 

(1) Bernays za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom. 

(2) Osnivač Bernaysa solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze. 

  

V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 12. 

(1) Čelnik Bernaysa je dekan. Dekan predstavlja i zastupa Bernays te odgovara za 

zakonitost njegovog rada. Dekan ima ovlasti i obveze ravnatelja ustanove.  

(2) Dekan ima sva ovlaštenja u pravnome prometu u okviru djelatnosti Bernaysa upisane 

u sudski registar ustanova, osim ako je to ovim Statutom ili zakonom ograničeno. 

 

Članak 13. 

(1) Dekan može pomoću punomoći prenijeti svoje ovlaštenje za zastupanje Bernaysa pred 

sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pitanjima iz radno-pravnog statusa 

zaposlenika na prodekane ili druge osobe, uz suglasnost Upravnoga vijeća. 

 

 

VI. UNUTARNJI USTROJ 

Članak 14. 

(1)  Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti sadržaja.  

(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastavnih, 

znanstvenih, poslovnih, stručnih, administrativnih i tehničkih poslova. 

 

Članak 15. 

(1) Bernays obavlja svoju djelatnost u ustrojbenim jedinicama. Ustrojbene jedinice 

Bernaysa su: 

A) Dekanat 



 

t + 385 1 555 12 12  I  OIB: 13055296868  I  a Ulica Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb  I  e info@bernays.hr 

B) Odjeli 

C) Uredi 

D) Tajništvo 

E) Knjižnica 

(2) Bernays može osnovati i druge ustrojbene jedinice.  

 

Članak 16. 

(1) Unutarnji ustroj Bernaysa, djelatnost pojedinih ustrojbenih jedinica i djelokrug rada 

njihovih voditelja pobliže se uređuje posebnim pravilnikom kojeg donosi Upravno vijeće. 

 

A) Dekanat 

Članak 17. 

(1) Dekanat čine: dekan i prodekani. 

 

 

B) Odjeli 

Članak 18. 

(1) Odjeli su temeljne ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenog rada Bernaysa. 

(2) Odjele osniva Vijeće veleučilišta uz suglasnost Upravnog vijeća. 

(3) Radom odjela upravlja pročelnik odjela, kojeg imenuje i razrješava dekan. 

(4) Mandat pročelnika odjela je dvije godine. 

 

C) Uredi 

Članak 19. 

(1) Uredi su temeljne ustrojbene jedinice poslovnog rada Bernaysa. 

(2) Urede osniva dekan.  

(3) Radom ureda upravlja voditelj ureda kojeg imenuje i razrješava dekan. 
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D) Tajništvo 

Članak 20. 

(1) Tajništvo Bernaysa obavlja sljedeće poslove: 

a) vodi sve stručne, administrativne i pravne poslove vezane za djelatnost Bernaysa; 

b) koordinira i nadzire rad studenske referade; 

c) vodi stručne i administrativne poslove vezane za Vijeće veleučilišta, Upravnoga 

vijeća i Akademskoga  savjeta; 

d) druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Bernaysa. 

(2) Tajništvom upravlja glavni tajnik kojega imenuje dekan. 

 

E) Knjižnica 

Članak 21. 

(1) Bernays ustrojava knjižnicu u sastavu kao ustrojbenu jedinicu koja obavlja knjižničnu 

djelatnost sukladno odredbama propisa koji reguliraju ovu djelatnost.   

(2) Knjižnicom upravlja voditelj kojeg imenuje i razrješava dekan.  

 

VII. TIJELA BERNAYSA 

 

Članak 22. 

(1) Veleučilištem upravljaju: 

A) Upravno vijeće  

B) Vijeće veleučilišta 

C) Dekan. 

 (2) Savjetodavno tijelo Bernaysa jest Akademski savjet. 

 

A) UPRAVNO VIJEĆE 

Članak 23. 



 

t + 385 1 555 12 12  I  OIB: 13055296868  I  a Ulica Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb  I  e info@bernays.hr 

(1) Upravno vijeće upravlja Bernaysom.  

(2) Upravno vijeće obavlja poglavito sljedeće poslove: 

a) donosi statut uz suglasnost osnivača te druge opće akte utvrđene statutom; 

b) donosi misiju, strategiju razvoja i program rada Bernaysa te nadzire njihovo 

izvršavanje; 

c) donosi financijski plan i usvaja završni račun Bernaysa; 

d) provodi postupak i donosi odluku o izboru dekana, imenovanju prodekana te o 

njihovom razrješenju; 

e) imenuje vršitelja dužnosti dekana u skladu s odredbama ovog Statuta, 

f) zastupa Bernays prema dekanu; 

g) usvaja godišnje izvješće dekana; 

h) nadzire provedu odluka Vijeća veleučilišta i dekana Bernaysa; 

i) nadzire izvršenje financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u 

skladu sa zakonom i Statutom Bernaysa; 

j) uz pisanu suglasnost osnivača odlučuje o osnivanju pravne osobe čijom se 

osnovnom djelatnošću ostvaruje misija Bernaysa te zadovoljavaju potrebe 

studenata i Bernaysa; 

k) potvrđuje odluke dekana i Vijeća veleučilišta određene ovim Statutom; 

l) odlučuje o načinu upotrebljavanja viška sredstava koje Bernays ostvari uz 

prethodnu pisanu suglasnost osnivača, a koja se može upotrijebiti isključivo za 

obavljanje i razvoj djelatnosti Bernaysa u skladu s aktom o osnivanju i Statutom 

Bernaysa; 

m) predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti; 

n) donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za upis studenata sukladno 

zakonskim propisima te utvrđuje visinu školarine;  
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o) donosi poslovnik o svom radu; 

p) daje suglasnost za svako zasnivanje radnog odnosa za Bernaysu; 

q) obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Bernaysa. 

 

Članak 24. 

(1) Upravno vijeće sastoji se od  pet članova. Predsjednika i dva člana Upravnoga vijeća 

imenuje osnivač, jednog člana imenuje Vijeće veleučilišta, a jedan član se imenuje iz reda 

zaposlenika Bernaysa. 

(2) Mandat članovima Upravnog vijeća traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnih 

imenovanja i reizbora. 

(3) Osnivač može razriješiti člana Upravnog vijeća kojeg je imenovao i prije isteka 

mandata na koji je imenovan te imenovati drugog člana. 

(4) Vijeće veleučilišta može razriješiti člana Upravnog vijeća kojeg je imenovalo i prije 

isteka mandata na koji je imenovan te imenovati drugog člana. 

(5) Dekan sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasa. 

 

Članak 25. 

(1) Upravno vijeće Bernaysa odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome 

predsjeda predsjednik Upravnoga vijeća. Način rada i odlučivanja Upravnoga vijeća 

uređuje se poslovnikom o radu Upravnoga vijeća. 

(2) Sjednica Upravnog vijeća može se održati ako je na sjednici nazočna natpolovična 

većina članova, a odluke se usvajaju većinom prisutnih članova, osim ako nije drukčije 

predviđeno odredbama ovog Statuta. 

(3) Odluke o izmjenama ili dopunama Statuta, kao i odluka o potvrdi izbora i razrješenju 

dekana donosi se natpolovičnom većinom svih članova Upravnog vijeća. 

(4) Osnivač ima pravo veta na one odluke Upravnog vijeća za koje smatra da ugrožavaju 

opstojnost i interese osnivača i/ili Bernaysa kao i u odnosu na one za koje smatra da 

predstavljaju kršenje obveza Bernaysa prema osnivaču. 
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(5) Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi radom Upravnog vijeća, a uz dekana sudjeluje 

u pripremama sjednica Upravnog vijeća. 

(6) U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća zamjenjuje zamjenik. 

(7) U opravdanim slučajevima sjednicu Upravnog vijeća može sazvati i zamjenik 

predsjednika. 

(8) Sjednica Upravnoga vijeća  može se održati i telefonski, odnosno elektroničkim 

putem. 

(9) Dekan i glavni tajnik osiguravaju stručne i tehničke uvjete za rad Upravnog vijeća. 

 

B) VIJEĆE VELEUČILIŠTA 

Članak 26. 

(1) Vijeće veleučilišta ima sljedeće ovlasti: 

a) donosi odluke o nastavnim, znanstvenim i stručnim pitanjima, 

b) donosi dodatne kriterije za izbor na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta,  

c) provodi reizbore i izbore na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta, 

d) provodi reizbore i izbore naslovnih nastavnika, 

e) utvrđuje broj upisnih mjesta na pojedinom studiju, 

f) predlaže Upravnom vijeću kandidate za dekana, 

g) predlaže Upravnom vijeću strategiju razvoja Bernaysa, 

h) predlaže Upravnom vijeću ustroj novih stručnih studija, 

i) bira i razrješava jednog člana Upravnog vijeća Bernaysa, 

j) donosi studijske programe, izvedbeni plan studija te akademski kalendar, 

k) donosi odluke o promjenama nastavnih planova i programa u skladu s 

definiranom politikom Bernaysa, kriterijima izvrsnosti i zahtjevima tržišta rada i 

znanja, 

l) predlaže Upravnom vijeću natječaj za upis studenata na studij, 

m) procjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, 
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n) vodi brigu o razvoju nastavnog i stručnog osoblja Bernaysa,  

o) na zahtjev dekana daje mišljenje o stručnim pitanjima iz svoje nadležnosti, 

p) odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente, 

q) na prijedlog Studentskog zbora donosi Statut Studentskog zbora, 

r) po potrebi osniva stalna i povremena povjerenstva, odbore i druga radna tijela 

zbog rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti, 

s) donosi Pravilnik o stručnim studijima i druge pravilnike kojima se reguliraju 

stručno akademska i nastavna pitanja, 

t) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Bernaysa. 

 

Članak 27. 

(1) Vijeće veleučilišta odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda 

dekan. Način rada i odlučivanja Vijeća veleučilišta uređuje se poslovnikom o radu Vijeća 

veleučilišta. 

(2) Sjednica Vijeća veleučilišta može se održati ako je na sjednici nazočna natpolovična 

većina članova, a odluke se usvajaju većinom prisutnih članova, osim ako nije drukčije 

predviđeno odredbama ovog Statuta. 

(3) Sjednica Vijeća veleučilišta  može se održati i telefonski, odnosno elektroničkim 

putem. 

(4) U slučaju podijeljenog broja glasova kod donošenja odluka Vijeća veleučilišta odlučuje 

glas dekana, kao predsjedavatelja Vijeću veleučilišta. 

(5) U slučaju spriječenosti dekana, sjednicu Vijeća veleučilišta može, uz suglasnost 

predsjednika Upravnoga vijeća, sazvati i prodekan koji će ujedno i predsjedati sjednicom. 

(6) Članovi Vijeća veleučilišta su: dekan, prodekan(i), pročelnici odjela, predstavnik 

nastavnika, predstavnik suradnika, predstavnik drugih zaposlenika te predstavnici 

studenata čiji broj iznosi najmanje 10% od ukupnog broja članova Vijeća veleučilišta. 

(7) Članove Vijeća veleučilišta iz reda predstavnika nastavnika, predstavnika suradnika 

te predstavnika drugih zaposlenika imenuje Upravno vijeće na prijedlog dekana na 

mandat od dvije godine. 
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(8) Predstavnike studenata u Vijeću veleučilišta biraju članovi Studentskog zbora 

Bernaysa sukladno odredbama Statutu Studentskog zbora Bernaysa na mandat od 

godinu dana. 

Članak 28. 

(1) Studentski predstavnici u Vijeću veleučilišta imaju pravo suspenzivnog veta pri 

odlučivanju o pitanjima promjene uvjeta studiranja, izmjene nastavnih programa i 

izvedbenog plana studija, pitanjima studentskog standarda te drugim pitanjima važnim 

za studente.  

(2) Studentski predstavnici u Vijeću veleučilišta ne sudjeluju u glasovanja u postupku 

izbora nastavnika i suradnika na radna mjesta. 

(3) Nakon što predstavnici studenata ulože suspenzivni veto na određenu odluku Vijeća 

veleučilišta, isto se pitanje automatizmom uvrštava na dnevni red sljedeće sjednice, na 

kojoj se konačna odluka donosi u ponovljenom odlučivanju običnom većinom svih 

članova Vijeća veleučilišta i na nju se ne može primijeniti suspenzivni veto. 

(4) Upravno vijeće može opozvati člana Vijeća veleučilišta prije isteka mandata ako za to 

postoji pisano obrazloženi opravdani razlog. 

(5) Opozvanom članu dostavlja se pisana odluka o opozivu s obrazloženjem razloga za 

opoziv. 

(6) Upravno vijeće će, na prijedlog dekana, na mjesto opozvanog člana Vijeća veleučilišta 

imenovati drugu osobu do isteka mandata opozvanog člana. 

 

C) DEKAN 

Članak 29. 

(1) Dekan ima sljedeće ovlasti, zaduženja i odgovornosti: 

a) predstavlja i zastupa Bernays, odgovara za zakonitost rada, a ima ovlasti i obveze 

ravnatelja ustanove, 

b) organizira rad i poslovanje Bernaysa, 

c) saziva i predsjeda sjednicama Vijeća veleučilišta, 
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d) predlaže Upravnome vijeću donošenje općih akata te donosi opće akte čije 

donošenje nije u nadležnosti Upravnoga vijeća, 

e) predlaže financijski plan, upravlja izvršenjem financijskog plana, 

f) predlaže Vijeću veleučilišta i Upravnom vijeću mjere za unaprjeđenje rada 

Bernaysa, 

g) daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa 

Bernays u pravnom prometu uz suglasnost Upravnog vijeća, 

h) provodi odluke Upravnog vijeća i Vijeća veleučilišta te im podnosi godišnja 

izvješća, 

i) imenuje stalna i privremena povjerenstva za obavljanje poslova iz svoga 

djelokruga, 

j) potpisuje diplome i druge javne isprave koje izdaje Bernays, 

k) odlučuje o nagrađivanju zaposlenika i studenata Bernaysa,  

l) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općima aktima 

Bernaysa. 

Članak 30. 

(1) Dekan ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Bernaysa do bruto 

iznosa od 40.000,00 eura (četrdeset tisuća eura), a iznad toga iznosa dekanu je potrebna 

suglasnost osnivača. 

(2) Dekan je za akademska pitanja odgovoran Vijeću veleučilišta, a za zakonitost rada, 

financijskog poslovanja i racionalne uporabe materijalnih i kadrovskih resursa 

Upravnom vijeću. 

(3) Znak dekanske časti jest dekanski lanac. 

 

Članak 31. 
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(1) Dekana bira Upravno vijeće iz reda viših predavača, profesora stručnog studija, 

profesora stručnog studija u trajnom izboru ili nastavnika izabranih na znanstveno-

nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto.  

(2) Mandat dekana Bernaysa traje četiri godine. 

(3)  Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće može u postupku redovnog izbora 

dekana propisati i dodatne kriterije koje kandidat za dekana mora ispunjavati.  

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće može imenovati 

obnašatelja dužnosti dekana, u slučajevima propisanim ovim Statutom, koji ne ispunjava 

navedene uvjete.   

(5) Dekan Bernaysa zasniva radni odnos u punom radnom vremenu.  

 

Postupak izbora dekana 

 

Članak 32. 

(1) Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi 

Upravno vijeće Bernaysa, u pravilu najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata 

izabranom dekanu.  

(2) Upravno vijeće može u postupku za izbor dekana raspisati javni natječaj koji se 

objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Bernaysa te na službenom 

internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. 

(3) U slučaju raspisivanja natječaja iz stavka 2. ovog članka, natječaj treba sadržavati: 

uvjete koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se izabire, dokumente koje je 

potrebno dostaviti, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni 

kandidati biti obaviješteni o izboru. 

(4) Upravno vijeće provjerava pravovaljanost prijava i u roku petnaest dana donosi 

odluku o pravovaljanosti pristiglih prijava. 

(5) Upravno vijeće u roku od 30 dana od početka postupka izbora dekana ili utvrđivanja 

liste pravovaljanih prijava na javnom natječaju, donosi odluku o izboru dekana.  
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(6) Ako Upravno vijeće od predloženih kandidata ne izabere dekana, postupak izbora se 

ponavlja.  

(7) Izabrani dekan preuzima dužnost prvog dana nove akademske godine. 

(8) Iznimno od odredbe st. 7.  ovoga članka, ako se dekan bira nakon izbora obnašatelja 

dužnosti dekana, on preuzima dužnost onog dana koji je naveden u Odluci o izboru 

odnosno imenovanju dekana. 

Opoziv i razrješenje dekana 

Članak 33. 

(1) Dekanu Bernaysa prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 

ostvarivanjem prava na mirovinu, prestankom ugovora o radu, prelaskom na drugu 

dužnost ili zasnivanjem radnog odnosa s drugom pravnom osobom izvan veleučilišta. 

(2) Dekan Bernaysa može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran:  

a) ako zatraži razrješenje, 

b) ako nastupe razlozi koji prema zakonu, Statutu ili propisima o rad dovode do 

prestanka radnog odnosa, 

c) ako ne postupa prema zakonu, Statutu i drugim općim aktima Bernaysa, 

d) ako nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Bernaysu veću štetu ili ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, 

e) ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se 

uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, 

f) ako izgubi poslovnu sposobnost, 

g) ako pravomoćnošću presude kojom je proglašen krivim za kazneno djelo koje se 

goni po službenoj dužnosti, 

h) ako obavlja službu, posao ili aktivnost koji su nespojivi s obavljanjem dužnosti 

dekana, 
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i) ako zloupotrijebi položaj dekana ili prekorači službene ovlasti, 

j) ako prema ocjeni osnivača ili Upravnog vijeća svojim postupanjem i ponašanjem 

povrijedi dužnost koju obnaša ili je obnaša nedovoljno kvalitetno, 

k) ako dekan ne postupa sukladno strateškim razvojnim planovima, odrednicama i 

odlukama koje je donijelo Upravno vijeće, 

l) te iz drugih opravdanih razloga i u drugim zakonom i općim aktima Bernaysa 

predviđenim slučajevima. 

(6) Prije donošenja odluke o razrješenju dekanu se mora dati mogućnost izjasniti se o 

razlozima razrješenja. 

(7) Odluka o razrješenju dekana mora biti donesena u pisanome obliku, obrazložena i s 

poukom o pravnome lijeku. 

 

Prodekani 

Članak 34. 

(1) Dekanu u radu pomaže jedan ili više prodekana.  

(2) Za prodekana može biti imenovana osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće 

minimalne uvjete: 

a) nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje, 

b) najmanje pet godina radnog iskustva. 

(3) Prodekane imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog dekana.  

(4) Prodekanima mandat traje četiri godine i u pravilu se podudara s mandatom dekana 

(5) Djelokrug rada prodekana utvrđuje se posebnim pravilnikom. 

 
D) AKADEMSKI SAVJET 

 

Članak 35. 
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(1) Akademski savjet je savjetodavno tijelo Bernaysa o čijem ustroju, sastavu i načinu 

rada odlučuje Upravno vijeće. 

(2) Predsjednika i članove Akademskog savjeta imenuje Upravno vijeće na prijedlog 

dekana. 

(3) Predsjednik i članovi Akademskog savjeta priznati su stručnjaci, znanstvenici ili 

gospodarstvenici koji svojim radom i ugledom mogu doprinijeti promicanju Bernaysa, 

usklađivanju njegovih studijskih programa s potrebama tržišta rada i poslodavaca te 

povezivanju Bernaysa s poslovnim i akademskim partnerima. 

(4) Predsjednik i članovi Upravnoga vijeća te dekan i prodekani sudjeluju u radu 

Akademskog savjeta. 

(5) Upravno vijeće Pravilnikom o radu Akademskog savjeta uređuje, ustroj, sastav, 

trajanje mandata i način rada Akademskog savjeta.  

  

VIII. STUDIJI 

Članak 36. 

(1) Bernays izvodi stručne studije koji osposobljavaju studente za obavljanje stručnih 

poslova u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito.  

(2) Bernays ustrojava i izvodi stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i 

stručne diplomske studije.  

(3) Bernays ustrojava i izvodi i programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog 

učenja koji su usklađeni s potrebama tržišta rada.  Navedeni programi utvrđuju se 

posebnim Pravilnikom. 

 

Stručni kratki studij 

 

Članak 37. 

(1) Stručni kratki studij osposobljava studenta za zapošljavanje na određenim 

specijaliziranim stručnim poslovima. 
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(2) Stručni kratki studij traje dvije godine i njegovim se završetkom stječe najmanje 120 

ECTS bodova. 

(3) Stručni kratki studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući program 

srednjoškolskog obrazovanja. Uvjete upisa na stručni kratki studij odlukom utvrđuje se 

aktima Bernaysa. 

(4) Stručni kratki studij završava polaganjem ispita i izvršenjem drugih studijskih obveza. 

U skladu sa studijskim programom stručni kratki studij može završiti izradom ili izradom 

i obranom završnog rada ili polaganjem završnog ispita.  

(5) Završetkom stručnog studija student stječe stručni naziv pristupnik uz naznaku 

struke. 

 

Stručni prijediplomski studij 

Članak 38. 

(1) Stručni prijediplomski studij osposobljava studenta za zapošljavanje na određenim 

stručnim poslovima te ih priprema za nastavak studija na diplomskoj razini. 

(2) Stručni prijediplomski studij traje tri godine i njegovim se završetkom stječe najmanje 

180 ECTS bodova ili traje četiri godine i njegovim se završetkom stječe najmanje 240 

ECTS bodova. 

(3) Stručni prijediplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući 

program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine i položila 

državnu maturu, ili osoba koja je završila odgovarajući stručni kratki studij. Uvjete upisa 

na stručne prijediplomske studije odlukom utvrđuje Vijeće veleučilišta. 

(4) Stručni prijediplomski studij završava polaganjem ispita, izvršenjem drugih studijskih 

obveza te izradom i obranom završnog rada ili polaganjem završnog ispita.  

(5) Završetkom stručnog prijediplomskog studija student stječe stručni naziv 

prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke (bacc.). 

(6) Kratica stručnog naziva iz prethodnog stavka navodi se iza imena i prezimena osobe.  
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Stručni diplomski studij 

Članak 39. 

(1) Stručni diplomski studij osposobljava studenta za zapošljavanje na određenim 

poslovima koji zahtijevaju specijalistička znanja, vještine i kompetencije. 

(2) Stručni diplomski studij student upisuje nakon trogodišnjeg sveučilišnog odnosno 

stručnog prijediplomskog studija, traje dvije godine te se njegovim završetkom stječe 

najmanje 120 ECTS bodova. Stručni diplomski studij koji student upisuje nakon 

četverogodišnjeg sveučilišnog odnosno stručnog prijediplomskog studija traje jednu 

godinu te se njegovim završetkom stječe najmanje 60 ECTS bodova ili traje dvije godine 

te se njegovim završetkom stječe najmanje 120 ECTS bodova. 

(3) Stručni diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući stručni ili 

sveučilišni prijediplomski studij. Uvjete upisa na stručni diplomski studij odlukom 

utvrđuje Vijeće veleučilišta. 

(4) Stručni diplomski studij završava polaganjem ispita, izvršenjem drugih studijskih 

obveza te izradom i obranom diplomskog rada ili polaganjem diplomskog ispita. 

(5) Završetkom stručnog diplomskog studija student stječe stručni naziv magistar uz 

naznaku struke (mag. uz naznaku struke). Završetkom stručnoga diplomskog studija iz 

tehničkog područja student stječe naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. 

uz naznaku struke).  

 

Združeni studij 

Članak 40. 

(1) Bernays može izvoditi združeni studij s jednim ili više hrvatskih ili inozemnih visokih 

učilišta.  Ustroj, izvedba, završetak, mjesta izvođenja, nositelji i način izdavanja završne 

isprve te nositelj i provedba akreditacijskog postupka združenog studija utvrđuje se 

ugovorom između Bernaysa te visokih učilišta s kojim se izvodi združeni studij. 

 

Studijski program 

Članak 41. 

(1) Studiji na visokim učilištima organiziraju se i izvode u skladu sa studijskim 

programom. 
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(2) Studijskim programom utvrđuju se: 

a) stručni naziv koji se stječe završetkom studija, 

b) usklađenost studijskog programa s pripadajućom kvalifikacijom u Registru 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ako je ona upisana u Registar Hrvatskog 

kvalifikacijskog okvira, 

c) uvjeti upisa na studij, uvjeti upisa u idući semestar ili studijsku godinu te uvjeti 

upisa drugih studijskih obveza, 

d) popis obveznih i izbornih kolegija s naznakom ECTS opterećenja, oblika izvođenja 

nastave, sadržaja kolegija, planiranih ishoda učenja i nositelja kolegija, 

e) predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom studija, 

f) broj upisnih mjesta na studiju, 

g) ustroj i oblik izvođenja nastave, 

h) način provjere stečenih ishoda učenja za svaki kolegij odnosno drugu studijsku 

obvezu, 

i) način završetka studija. 

(3) Studijski program donosi Bernays u skladu s ovim Zakonom i propisima kojima se 

uređuje osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. 

 

ECTS bodovi 

Članak 42. 

(1) Pojedini kolegij odnosno druga studijska obveza vrednuje se ECTS bodovima koji 

odražavaju prosječno ukupno utrošen rad koji student mora uložiti kako bi ostvario 

predviđene ishode učenja kolegija. 

(2) Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati procijenjenog prosječno utrošenog studentskog 

rada pri ostvarivanju ishoda učenja. 

(3) Kriteriji i uvjeti priznavanja i prijenosa ECTS bodova između različitih studija utvrđuju 

se posebnim pravilnikom. 
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Studij u redovitom i izvanrednom statusu 

 

Članak 43. 

(1) Student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu. 

(2) Student upisan u redovitom statusu upisuje u pravilu 60 ECTS bodova u akademskoj 

godini u skladu s izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune nastavne satnice. 

(3) Student upisan u izvanrednom statusu upisuje u pravilu 30 do 60 ECTS bodova u 

akademskoj godini u skladu s izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune ili 

prilagođene nastavne satnice. 

 

Upis na studij 

Članak 44. 

(1) Bernays utvrđuje postupak upisa na studij tako da jamči ravnopravnost svih 

pristupnika. 

(2) Bernays providi upis na studij na temelju javnog natječaja objavljenog na svojim 

mrežnim stranicama najkasnije do 1. svibnja tekuće godine. 

(3) Javni natječaj sadrži broj upisnih mjesta, uvjete upisa, rok za prijavu na natječaj te 

podatke o postupku upisa i ispravama potrebnim za upis. 

 

Akademska godina 

Članak 45. 

(1) Akademska godina započinje 1. listopada, a završava 30. rujna iduće godine. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je tako utvrđeno izvedbenim planom, nastava 

može započeti prije početka akademske godine, ali ne ranije od 1. rujna. 

 

Izvedba studija 

Članak 46. 

(1) Studij se izvodi prema izvedbenom planu studija. 

(2) Izvedbenim planom studija definiraju se ustroj i način izvođenja studija u punoj 

odnosno prilagođenoj nastavnoj satnici. 
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(3) Izvedbeni plan studija donosi Vijeće veleučilišta prije početka akademske godine. 

(4) Izvedbenim planom studija utvrđuju se: 

a) popis obveznih i izbornih kolegija s naznačenim nastavnicima i suradnicima, 

b) oblici nastave, 

c) jezik izvođenja nastave, 

d) mjesta izvođenja nastave, 

e) početak i završetak te satnica izvođenja nastave, 

f) način polaganja ispita i ostvarivanja studijskih obveza, 

g) ispitni rokovi, 

h) popis ispitne literature, 

i) ostale važne obavijesti o izvođenju nastave. 

(5) Izvedbeni plan studija, satnica, raspored polaganja ispitnih rokova i druge informacije 

nužne za pohađanje nastave i polaganje ispita objavljuju se studentima prije upisa na 

studij odnosno upisa u idući semestar ili studijsku godinu. 

(6) Pravilnikom o studijima pobliže se utvrđuju pravila o ispitima, prigovoru na ocjenu, 

postupku ponavljanja ispita, sadržaju, obliku i načinu vođenja isprava o ispitima, 

osiguranju javnosti na ispitima i pravu uvida u ispitne rezultate. 

(7) Studij se u cijelosti može izvoditi poučavanjem uz upotrebu računalnih tehnologija i 

interaktivnih nastavnih materijala kojima se osigurava pristup učenju u posebnim 

uvjetima kada su nastavnik i student fizički udaljeni (u daljnjem tekstu: online studij). 

Online studij izvodi se na temelju odobrenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 

izdanog u skladu s propisima kojima se uređuje osiguravanje kvalitete u visokom 

obrazovanju i znanosti, ako se ishodi učenja studijskog programa mogu ostvariti 

poučavanjem na daljinu. 

(8) Bernays može uspostaviti nastavnu bazu u tijelima državne uprave, jedinici lokalne ili 

područne (regionalne) samouprave, drugim državnim tijelima ili drugoj pravnoj osobi radi 
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redovitog izvođenja praktičnog dijela nastave. Nastavna baza ustrojava se ugovorom o 

suradnji koji sadrži: 

a) naziv i opis studija koji je predmet suradnje 

b) nastavno opterećenje i oblik izvođenja nastave 

c) popis zaposlenika koji sudjeluju u izvođenju nastave, s utvrđenim udjelom rada u 

nastavi 

d) način financiranja izvođenja nastave 

e) druga pitanja važna za izvedbu nastave.  

(9) Odlukom Vijeća veleučilišta uglednom inozemnom profesoru (gostujući profesor) 
može se povjeriti izvođenje nastave iz određenog kolegija. 

 

Provjera stečenih ishoda učenja, ispiti i ocjene 

 

Članak 47. 

(1) Ostvareni ishodi učenja studenta provjeravaju se i ocjenjuju tijekom nastave i na ispitu 

te se unose u odgovarajuću ispravu i evidenciju studenta. 

(2) Usmene provjere znanja su javne. 

(3) Pisane provjere znanja čuvaju se do kraja akademske godine. 

(4) Ishodi učenja ostvareni izvanrednim uspjehom ocjenjuju se ocjenom izvrstan (5), koja 

odgovara slovnoj ocjeni A. Ishodi učenja ostvareni natprosječnim uspjehom ocjenjuju se 

ocjenom vrlo dobar (4), koja odgovara slovnoj ocjeni B. Ishodi učenja ostvareni 

prosječnim uspjehom ocjenjuju se ocjenom dobar (3), koja odgovara slovnoj ocjeni C. 

Ishodi učenja ostvareni zadovoljavajućim uspjehom ocjenjuju se ocjenom dovoljan (2), 

koja odgovara slovnoj ocjeni D. Ishodi učenja koji nisu ostvareni zadovoljavajućim 

uspjehom ocjenjuju se ocjenom nedovoljan (1), koja odgovara slovnoj ocjeni F. 

(5) Studijskim programom može se utvrditi da se neki kolegij ocjenjuje opisno. Kolegiji 

koji se ocjenjuju opisno ne ulaze u izračun prosjeka ocjena studija. 
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Isprava o završenom studiju 

Članak 48. 

(1) Nakon završetka stručnog prijediplomskog i diplomskog studija studentu se izdaje 

diploma i dopunska isprava o studiju. 

(2) Nakon završetka stručnoga kratkog studija studentu se izdaje svjedodžba i dopunska 

isprava o studiju. 

(3) Diploma, svjedodžba i dopunska isprava o studiju su javne isprave koje Bernays izdaje 

temeljem javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i 

stekao pravo na stručni naziv. 

(4) Svjedodžbu, diplomu i dopunsku ispravu o studiju Bernays izdaje bez naknade, na 

hrvatskom i engleskom jeziku, u potpisanom i ovjerenom ispisu te u digitalnom obliku. 

(5) Oblik i sadržaj svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju utvrđuju se posebnim 

pravilnikom sukladno propisima. 

 

Oduzimanje akademskog ili stručnog naziva (zvanja) 

 

Članak 49. 

(1) Stručni naziv oduzima se ako se utvrdi da je stečen protivno propisanim uvjetima za 

njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija ili na temelju završnog odnosno 

diplomskog rada koji je plagijat ili krivotvorina. Pokretanje i provođenje postupka 

oduzimanja stručnog naziva provodi se u skladu s odredbama Etičkog kodeksa i ostalih 

akata Bernaysa. 

 

Promocija 

Članak 50. 

(1) Promocija je svečano uručenje isprave o završenome studiju.  

(2) Ispravu o završenome studiju potpisuje dekan.  

(3) Studente promovira dekan, odnosno nastavnik studija kojeg on ovlasti, svečanim 

činom promocije.  
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Status studenata 

Članak 51. 

(1) Student je osoba koja je upisana na stručni studij. 

(2) Student u redovitom statusu studira u sklopu pune nastavne satnice. 

(3) Student u izvanrednom statusu studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice. 

(4) Status studenta stječe se upisom na Bernays i dokazuje se studentskom ispravom. 

(5) Status studenta prestaje: 

a) završetkom studija, 

b) ispisom sa studija, 

c) isključenjem sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim 

aktom Bernaysa, 

d) ako student ne završi studij u roku dvostruko duljem od trajanja studija. 

 

Prava i obveze studenta 

Članak 52. 

(1) Student ima pravo na: 

a) izvedbu studija u skladu s izvedbenim planom studija, 

b) sudjelovanje u znanstvenom odnosno stručnom radu, 

c) slobodu iskazivanja mišljenja i stajališta tijekom nastave i drugih aktivnosti u 

skladu s Etičkim kodeksom, 

d) završetak studija u roku kraćem od propisanoga u skladu s kriterijima utvrđenim 

Pravilnikom o studijima, 

e) besplatno korištenje građe knjižnice i e-knjižnice te znanstvenih i stručnih izvora 

na Bernaysu, 

f) pohađanje kolegija s drugog studija u skladu sa studijskim programom, 
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g) izjašnjavanje o kvaliteti nastave i nastavnika najmanje jednom godišnje u sklopu 

provedbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, 

h) pritužbu na povrede prava propisanih općim aktima Bernaysa, 

i) druga prava propisana zakonom, statutom i drugim općim aktima Bernaysa. 

(2) Student ima obvezu pravodobno izvršavati nastavne i druge obveze te poštovati opće 

akte Bernaysa. 

(3) Student kategorizirani sportaš odnosno vrhunski umjetnik koji studira u redovitom 

statusu, u skladu s općim aktom Bernaysa, može studirati prema prilagođenim uvjetima 

pohađanja studija. 

(4) Student s invaliditetom, u skladu s općim aktom Bernaysa, može studirati prema 

prilagođenim uvjetima pohađanja studija. 

(5) Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku 

godinu. 

(6) Stegovna odgovornost studenata utvrđuje se Etičkim kodeksom i drugim aktima 

Bernaysa. 

 

Mirovanje prava i obveza studenta 

Članak 53. 

(1) Prava i obveze studenta miruju za vrijeme trudnoće, do godine dana starosti djeteta, 

nesposobnosti za rad dulje od tri mjeseca te u drugim opravdanim slučajevima 

propisanim zakonom ili općim aktom Bernaysa. 

(2) O zahtjevu za mirovanje prava i obveza studenta odlučuje se rješenjem.  

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka studentu se produljuje rok za završetak studija za 

onoliko vremena koliko je trajalo mirovanje prava i obveza. 

 

Članak 54. 

(1) Najboljim studentima mogu se dodjeljivati nagrade i priznanja. 
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(2) Vrste nagrada i priznanja, kriteriji i način dodjele uređuju se posebnim pravilnikom.  

 

Članak 55. 

(1) Studenti biraju svoje studentske predstavnike koji zastupaju interese studenata 

prema Bernaysu u okviru Studentskog zbora.  

(2) Djelovanje Studentskog zbora Bernaysa i uređuje se Statutom Studentskog zbora i 

drugim općim aktima Bernaysa. 

(3) Studenti mogu izdavati časopise i publikacije te sudjelovati na raznim stručnim ili 

znanstvenim skupovima, ako su dobili odobrenje dekana za izdavanje i za uporabu imena 

Bernays.  

 

 

Radna mjesta nastavnika i suradnika 

Članak 56. 

(1) Nastavnici na Bernaysu zapošljavaju se na nastavna radna mjesta predavača, višeg 

predavača, profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru. 

Nastavu mogu izvoditi i nastavnici izabrani na znanstveno-nastavna radna mjesta 

docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom 

izboru. 

(2) Suradnici na Bernaysu zapošljavaju se na suradnička radna mjesta asistenta i višeg 

asistenta. 

(3) Na stručna radna mjesta stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik na 

Bernaysu zapošljavaju se osobe radi provođenja znanstvenih i stručnih projekata te 

održavanja nastave koja ne zahtijeva znanstveni pristup. 

(4) Ustroj radnih mjesta nastavnika, suradnika i drugih zaposlenika uređuje posebnim 

pravilnikom.  

 

Kriteriji za izbor na radno mjesto 

Članak 57. 

(1) Na nastavno radno mjesto na Bernaysu može se zaposliti osoba koja ima odgovarajući 

stupanj obrazovanja u znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju, koja 
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ispunjava Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (u 

daljnjem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) te dodatne kriterije Bernaysa. 

(2) Na nastavno radno mjesto predavača odnosno višeg predavača te na suradničko 

radno mjesto i stručno radno mjesto na Bernaysu može se zaposliti osoba koja je 

završila sveučilišni ili stručni diplomski studij u znanstvenom području i polju. Na 

nastavno radno mjesto profesora stručnog studija odnosno profesora stručnog studija u 

trajnom izboru može se zaposliti osoba koja je stekla akademski stupanj doktora 

znanosti u znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju. 

(3) Na suradničko radno mjesto asistenta bira se osoba iz reda posebno uspješnih 

studenata. Kriterije odabira na suradničko radno mjesto asistenta uređuje Bernays 

posebnom odlukom.  

(4) Na suradničko radno mjesto višeg asistenta može se zaposliti osoba koja je stekla 

akademski stupanj doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti u znanstvenom 

odnosno umjetničkom području i polju.  

 

Izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika na slobodno radno mjesto 

 

Članak 58. 

(1) Odabir nastavnika i suradnika Bernaysa provodi se na temelju postupka utvrđenog 

odredbama Zakona te Protokola o zapošljavanju na radna mjesta i izboru vanjskih 

suradnika, a u skladu s razvojnom politikom Bernaysa.  

 

 

Naslovni nastavnik i naslovni suradnik 

 

Članak 59. 

(1) Bernays može angažirati naslovnog nastavnika i naslovnog suradnika. 

(2) Naslovni nastavnik odnosno naslovni suradnik je osoba koja nije u radnom odnosu na 

Bernaysu, ali ispunjava kriterije za izbor na nastavno i suradničko radno mjesto. 

(3) Naslovni nastavnik odnosno naslovni suradnik bira se u skladu s odredbama Zakona. 
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IX. JAVNOST RADA 

Članak 60. 

(1) Djelatnost  visokog obrazovanja kojeg obavlja Bernaysa obavlja se kao javna služba. 

(2) Bernays pravodobno i istinito obavještava javnost o obavljanju dijela djelatnosti od 

javnog interesa. 

(3) Bernays primjenjuje načelo prava na pristup informaciji. 

 

 

X. OPĆI AKTI BERNAYSA 

Članak 61. 

(1) Opći akti Bernaysa su Statut, pravilnici, poslovnici, protokoli, odluke i drugi akti kojima 

se uređuju pojedina pitanja djelatnosti Bernaysa. 

(2) Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. 

(3) Statut i drugi opći akti Bernaysa stupaju na snagu s danom objavljivanja na mrežnim 

stranicama Bernaysa. 

 

 

XI. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA 

Članak 62. 

(1) Tajna je podatak koji je zakonom, drugim propisima ili općim aktom Bernaysa određen 

tajnom. 

Članak 63. 

(1) Poslovnom tajnom smatraju se oni podaci i dokumenti čije bi priopćavanje 

neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Bernaysa. 

(2) Isprave i podatke koji predstavljaju tajnu drugim osobama može priopćiti jedino dekan 

i osobe koje on ovlasti. 

(3) Povreda dužnosti čuvanja tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

(4) Poslovna tajna, povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne i ostale okolnosti uređuju se 

posebnim općim aktom Bernaysa. 
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XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 64. 

(1) Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta od  21. ožujka 2019. uskladit će se 

s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 

Statuta. 

 

 

Članak 65. 

(1) Izrazi koji se za osobe u ovom Statutu koriste u muškome rodu su neutralni i odnose 

se na osobe muškoga i ženskoga spola. 

 

Članak 66. 

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Bernaysa.  

 

 

 

 

Predsjednik Upravnoga vijeća 
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