
Na temelju članka 35. točke 1. Statuta Filozofskog fakulteta, Fakultetsko vijeće na sjednici 
održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donijelo je slijedeći 
 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA CROATICUMA 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovim pravilnikom utvrđuje se organizacija rada Croaticuma – Centra za hrvatski kao 
drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (u daljnjem 
tekstu Croaticum), utvrđuju se njegova tijela, djelatnici potrebni za organizaciju i izvođenje 
nastave i poslovanje Croaticuma.  
 
II. NAZIV CROATICUMA 

Članak 2. 
Puni naziv jest Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, skraćeni naziv 

jest Croaticum. 
 
III. USTROJ CROATICUMA 

Članak 3. 
Croaticum je organizacijska jedinica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koja je kadrovski i stručno povezana s Katedrom za hrvatski standardni 
jezik.  
 
IV. DJELATNOSTI CROATICUMA 

 Članak 4. 
Djelatnosti Croaticuma jesu: 

1. izvođenje nastave jezičnih i govornih vježba iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za 
studente stranih sveučilišta u sklopu Programa preddiplomskog i diplomskog studija 
kroatistike i izvođenje nastave hrvatskoga jezika kao drugog i stranog za građanstvo u sklopu 
cjeloživotnoga obrazovanja 
2. izvođenje ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika za strane državljane i druge neizvorne 
govornike 
3. znanstveni i stručni rad na razvijanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika kao 
primijenjenolingvističke discipline, izrada izvornih nastavnih materijala i metoda, programa, 
silaba i testova te organizacija stručnih savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika 
4. izobrazba i usavršavanje lektora za izvođenje nastave iz hrvatskoga kao drugog i stranog 
jezika na stranim sveučilištima. 

Članak 5. 
Nastava se izvodi prema Programu Croaticuma i obuhvaća: 

1.  
- semestralnu nastavu 
- skraćene semestralne tečajeve 
- kombinirane jednomjesečne tečajeve 
- tečajeve prema potrebama studenata  
2. 
- jednomjesečne tečajeve (Mala ljetna škola) 
-specijalizirane tečajeve 
- individualnu nastavu 
- mentorsku nastavu. 

 



Članak 6. 
Program Croaticuma odobrava Fakultetsko vijeće.  
Izvođenje ispita poznavanja hrvatskoga jezika za strane državljane i druge neizvorne 

govornike provodi se na različitim razinama prema Zajedničkom europskom referentnom 
okviru za jezike (ZEROJ-u). Nakon položenog ispita izdaje se potvrda o poznavanju 
hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na određenoj razini. Ispit se polaže u sklopu 
postupka za stjecanje stalnoga boravka, za upis na visokoškolske ustanove u Republici 
Hrvatskoj, za osobne potrebe te u druge svrhe propisane zakonima Republike Hrvatske. 

Provjeravanje poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma regulirano je 
posebnim Pravilnikom o načinu izvođenja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog 
pisma. 

Stručni i znanstveni rad na Croaticumu obavlja se u suradnji s Katedrom za hrvatski 
standardni jezik Odsjeka za kroatistiku te s institucijama koje se bave hrvatskim kao drugim i 
stranim u zemlji i inozemstvu.  

Croaticum organizira stručno usavršavanje za lektore hrvatskoga jezika na stranim 
visokim učilištima i tečajevima u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te s 
drugim srodnim institucijama. Usavršavanje se sastoji od hospitacija na nastavi, mentorskoga 
rada te ocjenjivanja oglednoga sata. Po završetku hospitacija hospitantima se izdaje stručno 
mišljenje. 

Croaticum u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta organizira 
savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inog jezika (SIH) sa svrhom stručnog usavršavanja i 
razmjene iskustava.  
 
V. DJELATNICI CROATICUMA 

Članak 7. 
Na Croaticumu rade lektori i viši lektori zaposleni na Odsjeku za kroatistiku 

Filozofskoga fakulteta. Oni izvode nastavu i ispite poznavanja hrvatskoga jezika za strane 
državljane i druge neizvorne govornike te ostale djelatnosti Croaticuma. U njihov posao ulaze 
i konzultacije, pripreme za nastavu, stručno usavršavanje i razvijanje područja hrvatskoga kao 
drugoga i stranoga jezika. 

Croaticum uz odobrenje Fakultetskoga vijeća i dekana angažira i ugovorne lektore, 
fonetičare i druge vanjske suradnike za obavljanje svojih poslova. 
Administrativne poslove obavlja tajnica Croaticuma. 
 
VI. UPRAVLJANJE CROATICUMOM 

Članak 8. 
Na čelu je Croaticuma voditelj. On predstavlja Croaticum i brine se za profesionalno i 

kvalitetno izvođenje njegovih djelatnosti. 
Uz voditelja o vođenju Croaticuma brine se i pomoćnik voditelja. 
Dužnosti voditelja i pomoćnika voditelja jesu: 

-organizacija nastave i testiranja 
-organizacija administrativnih poslova 
-kadrovska politika Croaticuma 
-organizacija stručnoga rada i usavršavanja lektora 
-održavanje stručnih i organizacijskih sastanaka te informiranje kolega. 

Voditelj Croaticuma i pomoćnik voditelja položaji su kojima pripada koeficijent 
složenosti poslova u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 38/2001).  



Voditelja i njegova pomoćnika predlaže i bira Vijeće Croaticuma većinom glasova. 
Voditelj i pomoćnik biraju se na dvije godine s mogućnošću ponovnoga izbora. Izbor 
potvrđuje Odsjek za kroatistiku, Fakultetsko vijeće i dekan Fakulteta.  

Vijeće Croaticuma jest stručno i organizacijsko tijelo, a sastoji se od: 
1.svih stalno zaposlenih lektora na Croaticumu 
2.predstojnika Katedre za standardni hrvatski jezik 
3.predstavnika Katedre za hrvatski standardni jezik specijaliziranoga za hrvatski kao drugi i 
strani jezik  
4.pročelnika Odsjeka za kroatistiku 
5.prodekana za međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta. 

Vijećem Croaticuma predsjeda voditelj Croaticuma. Vijeće Croaticuma donosi 
semestralne planove i programe za organiziranje i izvođenje nastave, unapređenje struke, 
prihvaća izvješća voditelja Croaticuma, razmatra pitanja koja se tiču nastave i polaznika te 
predlaže Odsjeku za kroatistiku, Fakultetskom vijeću i dekanu rješenja i odluke bitne za rad 
Croaticuma. 

Voditelj za svoj rad odgovara Vijeću Croaticuma, Vijeću Odsjeka za kroatistiku, 
pročelniku Odsjeka za kroatistiku, Fakultetskome vijeću i dekanu Fakulteta. 

Uprava Fakulteta donosi odluke o financijskome poslovanju Croaticuma, raspolaže 
njegovim prihodom i stvara financijske uvjete za unapređenje djelatnosti Croaticuma.   
 
VII. STUDENTI I DRUGI POLAZNICI CROATICUMA 

Članak 9. 
Pravo upisa na Croaticum imaju punoljetne osobe sa završenom srednjoškolskim 

obrazovanjem. 
Polaznici Croaticuma jesu: 

-studenti stranih sveučilišta koji su korisnici stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta, Sveučilišta u Zagrebu, gosti studenti Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te 
studenti koji su došli na Sveučilište u Zagrebu preko programa studentske razmjene CEEPUS, 
ERASMUS i drugih 
-hrvatski iseljenici, korisnici stipendija Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
-polaznici koji sami plaćaju tečaj 
-strani lektori i gosti profesori filoloških odsjeka na Filozofskom fakultetu 
-osobe koje su dobile azil ili supsidijarnu zaštitu u Republici Hrvatskoj. 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 
 Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči 
Fakulteta, a primjenjuje se od dana stupanja na snagu. 
 

Dekan: 
 
 

Dr. sc. Damir Boras, red. prof. 
 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta 27. prosinca 2012. i stupa na snagu 04. 
siječnja 2013.  
KLASA: 012-01/12-01/4 
URBROJ: 3804-858-12-3 
Zagreb, 20. prosinca 2012. 
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