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OBRAZAC ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE (NOVI) 

 
 
I. OPĆI PODACI 

1.  a) ustanova koja je objavila natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje: 

     b) datum i javno glasilo u kojem je objavljen natječaj: 

2.  a) ime i prezime pristupnika: 

b) godina i mjesto rođenja: 

c) OIB: 

d) ustanova u kojoj je pristupnik sada zaposlen: 

3.  a) znanstveno područje:                                              b) znanstveno polje:   

c) znanstvena grana:                                                     

4.  a) sadašnje suradničko / znanstveno-nastavno zvanje pristupnika:  

b) datum zadnjeg izbora u sadašnje suradničko / znanstveno-nastavno zvanje: 

c) datum prvog izbora u sadašnje suradničko / znanstveno-nastavno zvanje:  

d) znanstveno-nastavno zvanje u koje se pristupnik predlaže: 

5.   a) ovlaštena ustanova koja provodi izbor: 

 b) sastav stručnog povjerenstva (navesti zvanja u znanstvenoj grani i matičnu ustanovu) 

     1) 

_________________________________________________________________________________ 

     2) 
_________________________________________________________________________________ 

     3) 
__________________________________________________________________________________ 

     4) 
__________________________________________________________________________________ 

      c) datum izvješća stručnog povjerenstva: 

 

II.  Odluka Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (Klasa i datum):  

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

III.  UVJETI REKTORSKOG ZBORA 
 
       Sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u 
postupku izbora za znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora (Narodne novine broj 122/2017) 
stručno povjerenstvo je shodno općim te posebnim uvjetima (  Tablica: Minimalni broj posebnih 
uvjeta prema kriterijima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja) dužno označiti koje od posebnih 
uvjeta pristupnik ispunjava: 
 
  
     A. kriterij nastavnog doprinosa: 
          

1. Uvjet mentorstva ili komentorstva pri izradi završnih ili diplomskih radova 
2. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa studentom iz područja teme završnog ili diplomskog 

rada 
3. Uvjet usavršavanja u znanstvenom području ili struci ili nastavi 
4. Uvjet objavljivanja znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika u 

autorstvu ili koautorstvu 
5. Uvjet inoviranja nastavnog sadržaja 
6. Uvjet mentorstva pri izradi doktorskih disertacija 
7. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa studentom iz područja teme doktorskog rada 
8. Uvjet recenziranja studijskih programa, odnosno članstva u povjerenstvu za reakreditaciju 

studijskih programa 
9. Uvjet recenziranja znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika 
10. Uvjet koordiniranja suradnje s nastavnim bazama 

 
 
     B. kriterij znanstveno-stručnog doprinosa: 
 

1. Uvjet prezentiranja radova na znanstvenim ili stručnim skupovima (domaćim i 
međunarodnim) 

2. Uvjet pozvanog predavanja na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu 
3. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji znanstveno-istraživačkih projekata MZOS-a       

(odnosi se na znanstveno-istraživačke projekte koji su do kraja 2014. godine realizirani uz 
financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) te srugih znanstveno-
istraživačkih projekata     

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji znanstvenog programa znanstvenih centara 
izvrsnosti, europskih i međunarodnih kompetitivnih projekta i projekata Hrvatske zaklade za 
znanost 

5. Uvjet uređivanja zbornika 
6. Uvjet recenziranja članaka u časopisima i zbornicima 
7. Uvjet recenziranja projekata 
8. Uvjet članstva u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenog skupa 
9. Uvjet objavljivanja stručnih radova 
10. Uvjet dobivanja međunarodne ili istaknute domaće nagrade ili priznanja za znanstveni, 

nastavni ili stručni rad 
11. Uvjet sudjelovanja u programima popularizacije znanosti 

        
 
 



     C. kriterij institucijskog doprinosa: 
          

1. Uvjet obnašanja čelne dužnosti 
2. Uvjet obnašanja voditeljske dužnosti na ustrojbenoj jedinici visokog učilišta 
3. Uvjet članstva u sveučilišnim tijelima i voditeljstva u tijelima na sastavnici 
4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji sveučilišnih razvojnih projekata ili drugih stručnih 

projekta 
5. Uvjet sudjelovanja u vođenju alumni udruga 
6. Uvjet sudjelovanja u izradi i/ili izvedbi programa cjeloživotnog obrazovanja 
7. Uvjet sudjelovanja u izradi i izvedbi programa transfera znanja i tehnologije 
8. Uvjet članstva u međunarodnim ili nacionalnim tijelima za znanost i visoko obrazovanje 
9. Uvjet članstva u uredništvu znanstvenih i stručnih časopisa 
10. Uvjet dobivanja nagrade ili priznanja akademskih institucija i udruga 

 
 
 
 
 
________________________________             ____________________________________ 
  (Potpis 1. člana stručnog povjerenstva)  (Potpis 2. člana stručnog povjerenstva) 

 
 
 

______________________________________   
(Potpis 3. člana stručnog povjerenstva)    
 
 

 


