SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA
IZBORA/REIZBORA U ZVANJA
I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA

Osijek, prosinac 2015.

Na temelju članka 230. stavka 2. podstavka 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj
2015./2016. godini održanoj 22. prosinca 2015. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donosi

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA
IZBORA/REIZBORA U ZVANJA
I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje provedba postupka izbora u znanstvena,
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i
odgovarajuća radna mjesta te naslovna zvanja i provedba postupka reizbora na
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta na Sveučilištu
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Sveučilište), znanstvenonastavnim, umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta i nastavnoj sastavnici Sveučilišta
(u daljnjem tekstu: sastavnice).
(2) Svi pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
(3) Na Sveučilištu i sastavnicama nastavnu, znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost
izvode nastavnici i suradnici.
(4) Nastavnu, umjetničku i stručnu djelatnost na Sveučilištu i sastavnicama mogu izvoditi
osobe izabrane u naslovna zvanja.
(5) Kvalificiranost nastavnika i suradnika utvrđuje se izborom u odgovarajuća znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja u skladu sa
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon),
Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut
Sveučilišta), statutima odnosno pravilnicima sastavnica i ovim Pravilnikom.
(6) Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik
i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Znanstvena zvanja stječu se u postupku i pod
uvjetima predviđenim Zakonom i na njima utemeljenim propisima.
(7) Postupak za izbor u znanstvena zvanja primjenjuje se na odgovarajući način i na izbor u
umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja koja je u svemu izjednačena s
znanstvenim zvanjem.
(8) Znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja su: su docent (doc. dr. sc./dr. art.),
izvanredni profesor (izv. prof. dr. sc./dr. art.), redoviti profesor i redoviti profesor u
trajnom zvanju (prof. dr. sc./dr. art.). Kratice naziva znanstveno-nastavnih i umjetničkonastavnih zvanja na znanstveno-nastavnim radnim mjestima pišu se ispred imena i
prezimena osobe koja je izabrana na navedeno radno mjesto.
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(9) Znanstveno-nastavna zvanja u znanstvenoj komponenti odgovaraju znanstvenim zvanjima
kako slijedi:
1. docent - znanstvenom suradniku,
2. izvanredni profesor - višem znanstvenom suradniku,
3. redoviti profesor - znanstvenom savjetniku,
4. redoviti profesor u trajnom zvanju – znanstvenom savjetniku u trajnom
zvanju
(10) Nastavna zvanja su predavač (pred.), viši predavač (v. pred.), profesor visoke škole
(prof. v. š.), lektor, viši lektor, umjetnički suradnik, viši umjetnički suradnik i umjetnički
savjetnik. Kratice naziva nastavnih zvanja na nastavnim radnim mjestima pišu se iza
imena i prezimena osobe koja je izabrana na navedeno nastavno radno mjesto.
(11) Suradnička zvanja su: asistent i poslijedoktorand
(12) Stručna zvanja su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik
Članak 2.
Postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna,
suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te postupak reizbora na znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta provodi se sukladno
odredbama Zakona, Statuta Sveučilišta, statuta sastavnica i ovog Pravilnika.
Članak 3.
(1) Postupak izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i
stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta te postupak reizbora na znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta provodi stručno vijeće
sastavnice (u daljnjem tekstu: stručno vijeće) sukladno Statutu Sveučilišta, statutu
sastavnice i ovom Pravilniku.
(2) Postupke iz stavka 1. ovog članka na sveučilišnim odjelima: Odjelu za fiziku, Odjelu za
kemiju i Odjelu za kulturologiju provode na temelju Odluke Senata Sveučilišta, u skladu
sa Statutom Sveučilišta i ovim Pravilnikom, ovlaštena sveučilišna vijeća:
 Sveučilišno vijeće za prirodne znanosti i
 Sveučilišno vijeće za interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti,
(3) Postupke izbora nastavnika i suradnika u nastavna zvanja i suradničko zvanje i
odgovarajuća radna mjesta te postupke reizbora nastavnika na nastavna radna mjesta i
suradnika na stručna radna mjesta u Centru za stručne studije provodi stručno vijeće
Centra u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Centra za stručne studije.

II. POKRETANJE POSTUPKA ZA STJECANJE ZVANJA
Članak 4.
(1) Na Sveučilištu i ovlaštenoj sastavnici provode se izbori u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna i suradnička zvanja te nastavna zvanja predavača, višeg predavača,
lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog
savjetnika, kao i stručna zvanja, sukladno Zakonu. Sveučilište za izvođenje nastave na
stručnim studijima, može provoditi izbor za sva nastavna zvanja u skladu sa Zakonom.
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(2) Na Sveučilištu i ovlaštenoj sastavnici, nastavnici i suradnici se biraju u zvanja iz stavka
1. ovoga članka na odgovarajuća radna mjesta putem javnog natječaja te se s izabranim
pristupnikom zaključuje ugovor o radu.
(3) Natječaji za izbor na radna mjesta mogu se raspisati samo ako je radno mjesto
predviđeno Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta sastavnice Sveučilišta na koji je Senat
izdao suglasnost odnosno Odlukom o ustrojstvu radnih mjesta na sveučilišnim odjelima,
koju je donio Senat. Takva radna mjesta financiraju se iz proračuna Sveučilišta. Iznimno,
sastavnica Sveučilišta može raspisati natječaj za radna mjesta izvan radnih mjesta
utvrđenih prethodnim stavkom ovog članka ako su za to osigurana potrebna financijska
sredstava na sastavnici Sveučilišta.
(4) Postupak izbora nastavnika ili suradnika u određeno zvanje i na odgovarajuće radno
mjesto pokreće sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice odlukom o
raspisivanju natječaja.
II.1. Znanstvena zvanja
Članak 5.
(1) Stjecanje znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu.
(2) Znanstveno zvanje stječe se na temelju postupka koji na vlastiti zahtjev pokreće osoba
koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje.
(3) Postupak može pokrenuti Sveučilište ili sastavnica s kojom pristupnik ima ugovor o radu.
(4) Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje iz stavka 1. ovog članka podnosi se zajedno s
dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u određeno zvanje znanstvenoj organizaciji
ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora. Ako je osoba koja se bira zaposlena u
znanstvenoj organizaciji koja je ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora, ta je
znanstvena organizacija isključivo nadležna za provođenje dijela postupka izbora.

II.2. Pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno
radno mjesto – (redovito napredovanje)
Članak 6.
(1) Postupak izbora u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto
pokreće se na temelju Odluke sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice uz
ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 napredovanje nastavnika u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno
radno mjesto mora biti utvrđeno Planom napredovanja na Sveučilištu koji donosi
Senat
 izdana Suglasnost Sveučilišta sastavnici za napredovanje nastavnika u više
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto
(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovog članka uvjet za izbor u neposredno više znanstveno-nastavno
zvanje i radno mjesto u znanstveno-nastavno zvanju je vrijeme od najmanje pet godine u
prethodnom znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu u znanstveno-nastavnom
zvanju
(3) Postupak izbora nastavnika u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno
radno mjesto istovremeno se ne može pokrenuti s postupkom reizbora nastavnika na
znanstveno-nastavno radno mjesto.
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II.3. Pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno
radno mjesto prije isteka pet godina (raniji izbor)
Članak 7.
(1) Postupak izbora u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto
prije isteka pet godina od prethodnog izbora pokreće se na temelju posebne Odluke
sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 zahtjeva i priložene suglasnosti nastavnika za ranijim pokretanjem postupka izbora
u više zvanje odnosno prije isteka roka od pet godina u prethodnom znanstvenonastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu
 priložena prethodna Odluka o izboru u prethodno znanstveno-nastavno zvanje iz
koje je vidljivo da je nastavnik najmanje tri godine bio na znanstveno-nastavnom
radnom mjestu s nižim znanstveno-nastavnim zvanjem
(2) Odluka sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice iz stavka 1. ovog članka temelji se
na:
 Planu napredovanja nastavnika na Sveučilištu koji donosi Senat za odnosnu
akademsku godinu u kojem je predviđeno ranije napredovanje nastavnika u više
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto
 izdana Suglasnost Sveučilišta sastavnici za ranije napredovanje nastavnika u više
znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto
 ako je jasno utvrđeno da nastavnik ispunjava kriterije za izbor u više znanstvenonastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se
bira
(3) Ispunjenost kriterija iz stavka 2. ovog članka za izbor u više znanstveno-nastavno zvanje i
znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira utvrđuje sveučilišno
vijeće/stručno vijeće sastavnice na temelju izvješća stručnog povjerenstva
(4) Stručno povjerenstvo koje utvrđuje ispunjenost kriterija za raniji izbor u više znanstvenonastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u odnosu na ono na koje se bira
imenuje stručno vijeće sastavnice. Stručno povjerenstvo ima tri člana koji moraju biti u
višem znanstveno-nastavnom zvanju u odnosu na ono na koje se nastavnik bira i
znanstvenom polju iz kojeg se nastavnik bira,
(5) Izvješće Stručnog povjerenstva mora sadržavati ispunjenost kriterija za izbor u više
znanstveno odnosno znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u
odnosu na ono na koje se nastavnik bira s prijedlogom ranijeg pokretanja postupka izbora.
(6) Ukoliko je u Izvješću Stručnog povjerenstva utvrđeno da nastavnik ne ispunjava kriterije
za raniji izbor u više znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto u
odnosu na ono na koje se bira, stručno vijeće sastavnice utvrdit će da nastavnik ne
ispunjava kriterije za raniji izbor i o istome je obvezna izvijestiti Sveučilište i zatražiti
izmjenu Plana napredovanja u tekućoj akademskoj godini.
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III. RASPISIVANJE NATJEČAJA
Članak 8.
(1) Pokretanje postupka izbora nastavnika ili suradnika u više zvanje odnosno zapošljavanje
novih nastavnika ili suradnika započinje donošenjem odluke sveučilišnog/stručnog vijeća
o raspisivanju javnog natječaja.
(2) Prije pokretanje postupka izbora nastavnika ili suradnika sveučilišno/stručno vijeće mora
utvrditi za svako pojedino znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno,
nastavno, suradničko i stručno radno mjesto da je:
 odgovarajuće radno mjesto utvrđeno Pravilnikom o ustroju radnih mjesta
sastavnice (fakulteta i Umjetničke akademije) na koji je Senat Sveučilišta izdao
suglasnost odnosno Odlukom o ustroju radnih mjesta (za sveučilišne odjele) koju
je donio Senat
 odgovarajuće nastavno opterećenje u skladu sa studijskim programom i izvedbenim
planom nastave
 odgovarajuće radno mjesto predviđeno Planom radnih mjesta u tekućoj akademskoj
godini koji je donio Senat
 radno mjesto znanstvenika pokriveno znanstveno-istraživačkim radom na
znanstvenom programu ili projektu
 izdana suglasnost Sveučilišta na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ukoliko je utvrđeno da je za
izdavanje suglasnosti Sveučilišta potrebna prethodna suglasnost
(3) Sastavnica Sveučilišta može raspisati natječaj bez suglasnosti Sveučilišta za radna mjesta
izvan radnih mjesta utvrđenih prethodnim stavkom ovog članka samo ako su osigurana
potrebna financijska sredstva iz vlastitih prihoda sastavnice. Sastavnica je o tome obvezna
izvijestiti Sveučilište.
Članak 9.
(1) Natječaj se raspisuje za izbor nastavnika, znanstvenika ili suradnika u pojedino više,
znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko te stručno
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto.
(2) Natječaj obvezno sadrži:
a. puni naziv Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta
b. zvanje i radno mjesto za koje se raspisuje natječaj
c. znanstveno/umjetničko područje i polje odnosno interedicisplinarno područje i
polje znanosti odnosno interedisciplinarno područje i polje umjetnosti
d. iznimno, ukoliko sveučilišno/stručno vijeće sastavnice utvrdi da je neophodno
natječaj se može raspisati uz navođenje znanstvene odnosno umjetničke grane
te ustrojbene jedinice sastavnice
e. opće uvjete propisane Zakonom (relevantni članci Zakona u kojima su sadržani
opći uvjeti te broj Narodnih novina u kojima je objavljen važeći Zakon navode
se u samom tekstu natječaja) te posebne uvjete propisane podzakonskim
aktima (u tekstu natječaja navesti koji su to podzakonski akti) i općim aktima
Sveučilišta i sastavnice (tekstu natječaja navesti koji su to opći akti).
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f. popis priloga koje prijava za natječaj mora sadržavati (dokaze o ispunjavanju
propisanih uvjeta, životopis, bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i
stručnoj djelatnosti te ¸¸ukoliko je potrebno dokaz o poznavanju hrvatskog
jezika za pristupnike koji su strani državljani u skladu s Zajedničkim
europskim referentnim okvirom za jezike osnovno znanje (A1, A2), srednja
(B1, B2) razina i napredno znanje (C2)
g. rok do kojeg se prijave mogu podnositi te
h. potvrdu o potrebnim psihofizičim osobinama ovlaštene liječničke medicine
rada za pristupnike koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno zvanje ili
umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
i. izričito navedeno da se natjeačaj mogu prijaviti osobe oba spola
j. posebno navedeno da se nepotpune i nepravovremene prijave neče razmatrati
(3) Kod znanstvenih te stručnih zvanja, natječaj se može raspisati uz navođenje znanstvenog
projekta i sl.
Članak 10.
(1) U opravdanim slučajevima natječajem se može kao poseban uvjet propisati poznavanje
hrvatskog jezika (i latiničnog pisma) ukoliko je studijskim programom propisano kako se
nastava iz određenog predmeta izvodi na hrvatskom jeziku.
(2) Razine poznavanja hrvatskog jezika (osnovna, srednja, napredna) koja se natječajem može
propisati, ovise o pojedinom radnom mjestu, odnosno predviđenom broju nastavnih sati i
načinu izvođenja nastave na tom radnom mjestu. Sveučilište, odnosno sastavnice
Sveučilišta samostalno procjenjuju potrebnu razinu poznavanja hrvatskog jezika za
pojedina radna mjesta.
(3) Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih
ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Nije
dopušteno tražiti diplomu točno određene škole stranih jezika. Za strane državljane koji su
studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o
poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom
studiju.
Članak 11.
Sveučilište, odnosno sastavnice Sveučilišta, natječajem mogu kao poseban uvjet propisati
priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije prije zasnivanja radnog odnosa.
Članak 12.
(1) Natječaj za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika objavljuju se u "Narodnim
novinama", dnevnom tisku, na Internet stranici Sveučilišta i ovlaštene sastavnice, na
službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te na
oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje u područnim centrima
Zavoda sukladno sjedištu sastavnica. Natječaj mora biti otvoren najmanje trideset (30)
dana.
(2) Natječaj se smatra zaključenim istekom roka prijave navedenog u natječaju i to u natječaju
koji je zadnji objavljen u medijima iz stavka 1. ovog članka.
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(4) Prijave na natječaj i natječajna dokumentacija može se predati osobno na sastavnici koja
je raspisala natječaj, poštom preporučeno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih
usluga.
(5) Dan objave natječaja u medijima ne uračunava se u rok za prijavu na natječaj, već se
početak roka računa od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja.
(6) Nedjelje, blagdani i neradni dan ne utječu na početak i tijek roka.
(7) Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan i na drugi neradni dan, rok istječe prvog
sljedećeg radnog dana.
(8) Prijava na natječaj je podnesena u roku ako je zaprimljena zadnjeg dana za podnošenje
prijave. Ako je prijava na natječaj upućena poštom preporučeno ili putem ovlaštenog
pružatelja poštanskih usluga, danom podnošenja prijave smatra se dan predaje pošti
odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

IV. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA,
UMJETNIČKO-NASTAVNA I ZNANSTVENA ZVANJA I ODGOVRAJUĆA
RADNA MJESTA
IV.1. Postupak izbora u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta
Članak 13.
U odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti
izabrana osoba:
 koja je upisana u Upisnik znanstvenika sa znanstvenim zvanjem stečenim u
odgovarajućem polju,
 koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti
 koja ima potrebne psihofizičke osobine
 u postupku izbora u više zvanje ima pozitivno ocijenjene rezultate sveučilišne
studentske ankete
 koja ispunjava i druge uvjete propisane Statutom Sveučilišta, statutom sastavnice i
ovim Pravilnikom
IV.1.1. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje
Članak 14.
(1) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice koje provodi dio postupka izbora u
znanstveno zvanje najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon isteka roka za prijavu na
natječaj imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjenosti uvjeta za izbor pristupnika u
odgovarajuće znanstveno zvanje ( u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo)
(2) Stručno povjerenstvo sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom
zvanju s obzirom na ono za koje se provodi izbor. Barem jedan član stručnog
povjerenstva ne može biti zaposlenik Sveučilišta ili sastavnice u kojoj je zaposlen
pristupnik. Član Stručnog povjerenstva može biti sveučilišni profesor u počasnom
znanstveno-nastavnom zvanju professor emeritus. Najmanje jedan član stručnog
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(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

povjerenstva mora biti iz znanstvenog polja u kojem se pristupnik bira, a ostali iz
odgovarajućeg znanstvenog područja. U odluci sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća
sastavnice o imenovanju stručnog povjerenstva mora biti napisano, ime i prezime i zvanje
te matična ustanova na kojoj su zaposleni članovi stručnog povjerenstva.
Ako neki od pristupnika nemaju izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje pri izboru u
znanstveno-nastavno zvanje provodi se izbor tih pristupnika u znanstveno zvanje.
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik
izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi
sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću sastavnice u roku od 30 dana od dana imenovanja.
Na temelju izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva sveučilišno vijeće /stručno vijeće
sastavnice u roku od 30 dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom matičnom odboru u
obliku i sadržaju propisanom od nadležnog matičnog odbora.
Matični odbor u roku od 60 dana potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog ovlaštene
znanstvene organizacije.
Odluka matičnog odbora odnosno izvod iz Upisnika znanstvenika osnova je za izbor
pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.
Ako sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice koja je raspisala natječaj nije ovlašteno
za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, u skladu sa Zakonom dio
postupka izbora u znanstveno zvanje provodi ovlašteno stručno vijeće, dok izbor u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto provodi sveučilišno vijeće odnosno stručno
vijeće sastavnice koje je raspisalo natječaj.
Članak 15.

Sveučilišno vijeće/ stručno vijeće sastavnice provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja
ako:
 provodi natječajni postupak izbora u znanstveno-nastavna zvanja koja pokreće
sveučilišno/stručno stručno vijeće sastavnice
 provodi postupak izbora u znanstveno zvanje koje provodi Sveučilište odnosno
sastavnica kao ovlaštena znanstvena organizacija za potrebe drugih znanstvenih
organizacija
 provodi postupak izbora na vlastiti zahtjev osobe koja smatra da ispunjava uvjet za
izbor u određeno znanstveno zvanje
 provodi postupak izbora u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto ako je
radno mjesto znanstvenika pokriveno znanstveno-istraživačkim radom na
znanstvenom programu ili projektu koje pokreće stručno vijeće sastavnice

IV.1.2. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje u provedbi postupka
izbora u znanstveno- nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koje
pokreće sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice
Članak 16.
Provedba dijela postupka izbora u znanstvena zvanja utvrđena ovim
Pravilnikom
odgovarajuće se primjenjuje u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća
radna mjesta.

9

IV.1.3. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje i na znanstveno radno
mjesto koje pokreće ovlašteno sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice
Članak 17.
(1) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice donosi odluku o pokretanju dijela postupka
izbora u znanstveno zvanje i raspisivanju natječaja te imenovanju stručnog povjerenstva
koje se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju od
znanstvenog zvanja za koje se provodi izbor. Članovi stručnog povjerenstva trebaju biti
znanstvenici koji se bave znanstvenim istraživanjima iz istog ili srodnog znanstvenog
područja i polja za koje je raspisan natječaj. Članovi stručnog povjerenstva mogu biti
znanstvenici i sveučilišni profesori u počasnom znanstvenom zvanju znanstvenik emeritus
ili počasnom znanstveno-nastavnom zvanju professor emeritus, a barem jedan od članova
stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik Sveučilišta ili sastavnice u kojoj je
zaposlen pristupnik.
(2) Ako Sveučilište ili sastavnica nije ovlaštena za provedbu dijela postupka izbora u
znanstvena zvanja, ovlašteno sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice predlaže jednog
člana stručnog povjerenstva koje imenuje ovlaštena znanstvena organizacija za provedbu
dijela postupka izbora u znanstvena zvanja.
(3) Stručno povjerenstvo je dužno napisati odvojeno izvješće o izboru u znanstveno zvanje za
svakog pristupnika i uputiti ga ovlaštenom sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću
sastavnice u roku od (30) trideset dana od dana imenovanja. Sveučilišno vijeće/ stručno
vijeće sastavnice u svom izvješću podnosi mišljenje s prijedlogom o izboru u znanstveno
zvanje i upućuje ga nadležnom matičnom odboru.
(4) Odluka matičnog odbora je izvršna, predstavlja upravni akt te se u postupku izbora u
znanstveno zvanje primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(5) Odluku o izboru na znanstveno radno mjesto donosi Sveučilišno vijeće/stručno vijeća
sastavnice.
IV.1.4. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje koje provodi Sveučilište
odnosno sastavnica kao ovlaštena znanstvena organizacija za potrebe drugih
znanstvenih organizacija
Članak 18.
(1) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice na temelju zahtjeva druge znanstvene
organizacije koja nije ovlaštena za provedbu dijela postupka izbora u znanstvena zvanja
donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva.
(2) Stručno povjerenstvo je dužno napisati odvojeno izvješće o izboru u znanstveno zvanje
za svakog pristupnik i uputiti ga sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću sastavnice u roku
od (30) trideset dana od dana imenovanja. Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice na
temelju izvješća stručnog povjerenstva donosi mišljenje s prijedlogom o izboru u
znanstveno zvanje i upućuje ga nadležnom matičnom odboru.
(3) Odluku matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje sveučilišno vijeće/stručno vijeće
sastavnice upućuje stručnom vijeću znanstvene organizacije koja je pokrenula postupak
izbora.
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IV.1.5. Postupak provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev osobe
koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje
Članak 19.
(1) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice donosi odluku o imenovanju stručnog
povjerenstva u postupku provedbe dijela izbora u znanstveno zvanje temeljem zahtjeva
osobe koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje.
(2) Stručno povjerenstvo je dužno napisati izvješće o izboru u znanstveno zvanje i uputiti ga
sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću sastavnice u roku od (30) trideset dana od dana
imenovanja. Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice na temelju izvješća stručnog
povjerenstva donosi mišljenje s prijedlogom o izboru u znanstveno zvanje i upućuje ga
nadležnom matičnom odboru.
(3) Odluku matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje sveučilišno vijeće/stručno vijeće
sastavnice upućuje osobi koja je na vlastiti zahtjev pokrenula postupak izbora.
IV.1.6. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku provedbe dijela izbora u znanstvena
zvanja u provedbi postupka izbora u znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća
radna mjesta koje pokreće sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice
Članak 20.
(1) Izvješće stručnog povjerenstva mora sadržavati elemente koje utvrđuju matični odbori za
pojedina znanstvena/umjetnička područja i polja.
(2) U završenom dijelu izvješća potrebno je sažeto ocijeniti sveukupnu znanstvenu odnosno
nastavnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora, zatim je potrebno
navesti mišljenje i zaključak stručnog povjerenstva kojim se utvrđuje da pristupnik
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje s prijedlogom za izbor pristupnika u zvanje.
Ukoliko se na natječaj prijave dva ili više pristupnika, stručno povjerenstvo obvezno je
napisati izvješće za svakog pristupnika posebno.
(3) Član stručnog povjerenstva koji se ne slaže sa zaključkom, mišljenjem i prijedlogom može
dati izdvojeno mišljenje koje se prilaže izvješću.
(4) Ako jedan član stručnog povjerenstva ne napiše izdvojeno mišljenje ili ne potpiše
izvješće, a ostala dva člana potpišu izvješće, smatra se da je izvješće pravovaljano.
Članak 21.
(1) Sveučilišno vijeće /stručno vijeće sastavnice može:
 prihvatiti izvješće stručnog povjerenstva s prijedlogom izbora
 ne prihvatiti izvješće stručnog povjerenstva uz obrazloženje
 zatražiti dopunu izvješća
(2) Ukoliko sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice prihvati izvješće stručnog
povjerenstva donosi mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje s prijedlogom za
izbor u zvanje.
(3) Ukoliko sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice ne prihvati izvješće stručnog
povjerenstva mora navesti u obrazloženju i razloge ne prihvaćanja izvješća.
(4) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice vratit će izvješće stručnom povjerenstvu na
dopunu ako je izvješće u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika. U tom slučaju
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sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice odredit će u kojom roku i na koji način će
stručno povjerenstvo dopuniti izvješće.

IV.2. Postupak izbora u znanstveno-nastavna zvanja i znanstveno-nastavna radna
mjesta
Članak 22.
(1) Nakon provedenog postupka izbora u znanstvena zvanja svih pristupnika koji ispunjavaju
uvjete, sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću sastavnice svoje izvješće dostavlja i
Povjerenstvo/Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta iz Odluka o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Rektorskog zbora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo odnosno Odbor).
(2) U slučaju da ni za jednog pristupnika nije potrebno provesti postupak izbora u znanstveno
zvanje Povjerenstvo/Odbor dostavlja svoje izvješće s prijedlogom sveučilišnom vijeću/
stručnom vijeću sastavnice.
(3) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice koje je raspisalo natječaj u skladu sa
Statutom Sveučilišta, statutom sastavnice i ovim Pravilnikom dovršava u roku od 60 dana
postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto onog pristupnika koji u
najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja.
(4) Ako je izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i redovitog profesora u
trajnom zvanju izvršen u nekoj od sastavnica Sveučilišta, Senat Sveučilišta potvrđuje
izbor.
(5) Odluka sveučilišnog vijeća odnosno stručnog vijeća sastavnice o izboru u znanstvenonastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto mora sadržavati:
a) izreku u kojoj je navedeno, ime i prezime nastavnika koji je izabran u znanstvenonastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto, odgovarajuće znanstveno
područje i polje odnosno interdisciplinarno područje znanosti s navedenim poljima
te rok na koji je izabran.
b) stupanje na snagu odluke
c) obrazloženje koje sadrži provedbu postupka izbora
(6) Svi pristupnici obavještavaju se o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana
njegova dovršetka.

IV.3. Postupak izbora na znanstveno radno mjesto
Članak 23.
(1) Na znanstveno radno mjesto može biti izabrana osoba koja je upisana u Upisnik
znanstvenika u istom ili višem znanstvenom zvanju i koja ispunjava i druge uvjete za izbor
ako su utvrđeni Statutom Sveučilišta.
(2) Ako je raspisan natječaja za znanstveno radno mjesto, provodi se postupak izbora u
znanstveno zvanje svih pristupnika koji imaju uvjete za znanstveno zvanje. Nakon
provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje u skladu s člankom 15. ovog Pravilnika,
sveučilišno/stručno vijeće u roku od 60 dana dovršava postupak izbora na znanstveno radno
mjesto pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja.
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IV.4. Postupak izbora u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna
mjesta
Članak 24.
(1) U umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta biraju se osobe koje
su ostvarile umjetnička dostignuća koja svojim značajem odgovaraju uvjetima za izbor
na znanstveno-nastavno radno mjesto.
(2) Postupak izbora u znanstvena zvanja primjenjuje se na odgovarajući način i na izbor u
umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja koja je u svemu izjednačena s
znanstvenim zvanjem.
(3) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na postupak izbora nastavnika u znanstvenonastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta na odgovarajući način primjenjuju se i na
postupak izbora nastavnika u umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta.
IV.5. Provjera psihofizičkih osobina
Članak 25.
(1) Provjeru psihofizičkih osobina nastavnika za rad u znanstveno-nastavnoj i umjetničkonastavnoj djelatnosti u visokom obrazovanju obavlja ovlaštena liječnička ordinacija
medicine rada.
(2) Provjera psihofizičkih osobina obavlja se prilikom prvog izbora nastavnika u
odgovarajuće znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje.
(3) Pristupnik koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno
zvanje obvezan je priložiti potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene
liječničke ordinacije medicine rada.
(4) Potvrda o potrebnim psihofizičkim osobinama ne smije biti starija od šest mjeseci.
V. POSTUPAK IZBORA U NASTAVNA I STRUČNA ZVANJA I
ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA
V.1. Nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta
Članak 26.
(1) Postupak izbora u više nastavno zvanje i nastavno radno mjesto pokreće se na temelju
Odluke Sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 napredovanje nastavnika u više nastavno zvanje i nastavno radno mjesto mora biti
utvrđeno Planom napredovanja na Sveučilištu koji donosi Senat
 izdana Suglasnost Sveučilišta sastavnici za napredovanje nastavnika u više
nastavno zvanje i nastavno radno mjesto
(2) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice obvezno je najkasnije tri (3) mjeseca prije
isteka roka od pet (5) godina od prethodnog izbora pokrenuti postupak izbora u više
nastavno zvanje.
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(3) Iznimno postupak izbora u više nastavno zvanje i nastavno radno mjesto može se na
temelju posebne odluke sveučilišnog vijeća /stručnog vijeća sastavnice i uz suglasnost
zaposlenika pokrenuti i ranije od godine dana prije isteka roka od pet godina, ali ne prije
nego što isteknu tri godine od prethodnog izbora u nastavnom zvanju i nastavnom radnom
mjestu.
(4) Odluka Sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice iz članka 3. ovog stavka temelji se
na Planu napredovanja nastavnika na Sveučilištu koji donosi Senat za odnosnu
akademsku godinu u kojem je predviđeno ranije napredovanje nastavnika u više nastavno
zvanje i nastavno radno mjesto te izdanoj Suglasnost Sveučilišta sastavnici za ranije
napredovanje nastavnika u više nastavno zvanje i nastavno radno mjesto
(5) Postupak izbora za ponovni izbor u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto profesora
visoke škole (trajno zvanje) pokreće se najranije šest mjeseci prije isteka roka od pet
godina od prvog izbora.
(6) Postupak izbora nastavnika u više nastavno zvanje i nastavno radno mjesto istovremeno
se ne može pokrenuti s postupkom reizbora nastavnika na nastavno radno mjesto.
Članak 27.
(1) Odluku o izboru u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, donosi sveučilišno
vijeće/stručno vijeće sastavnice koje provodi natječajni postupak.
(2) U odgovarajuće nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana
osoba:
– koja ispunjava uvjete propisane Zakonom
– koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti
– u postupku izbora u više zvanje ima pozitivno ocijenjene rezultate sveučilišne
studentske ankete
– koja ispunjava i druge uvjete propisane Statutom Sveučilišta, općim aktom
sastavnice i ovim Pravilnikom
Članak 28.
(1) Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u nastavno zvanje i nastavno radno
mjesto daje Povjerenstvo/ Odbor u pogledu nastavne i stručne djelatnosti i dostavlja svoje
izvješće sveučilišnom vijeću odnosno stručnom vijeću sastavnice u roku od (30) trideset
dana od dana zaključenja natječaja.
(2) Povjerenstvo/Odbor ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor u nastavno zvanje koje
propisuje Zakon, odnosno Statut Sveučilišta i predlaže da se pristupnik izabere ili ne
izabere u zvanje.
(3) Na temelju izvješća Povjerenstva, odnosno Odbora sveučilišno vijeće/stručno vijeće
sastavnice koje provodi postupak izbora, najkasnije u roku od (90) devedeset dana od
zaključenja natječaja, izabire u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto, onog pristupnika
koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja i uvjetima Rektorskog zbora i Zakona.
(4) Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova
dovršetka.
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V. 2. Stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta
Članak 29.
(1) U stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta mogu se izabrati osobe radi provođenja
znanstvenih i stručnih projekata sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta odnosno statutu
sastavnice.
(2) Postupak izbora u stručna zvanja te odgovarajuća radna mjesta provodi sveučilišno vijeće
/stručno vijeće sastavnice na temelju javnog natječaja
(3) Odluku o raspisivanju natječaja za izbor u stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta,
donosi sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice.
(4) Sveučilišno/stručno vijeće sastavnice istovremeno s donošenjem odluke o raspisivanju
natječaja za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto imenuje stručno
povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora pristupnika
natječaja za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.
(5) Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka ima tri člana koji mogu biti u znanstvenonastavnom, nastavnom ili višem stručnom zvanju od onoga za koje se pristupnik bira.
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti iz znanstvenog polja u koje se
pristupnik bira, a drugi članovi iz odgovarajućeg znanstvenog područja.
(6) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva o ispunjenosti uvjeta s prijedlog izbora
pristupnika u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, sveučilišno vijeće/stručno
vijeće sastavnice izabire u stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto onog
pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja.
(7) Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova
dovršetka.

VI. NASTUPNO PREDAVANJE
Članak 30.
(1) Pristupnik koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničkonastavno i nastavno zvanje mora imati od povjerenstva sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća
sastavnice potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima.
(2) Nastupno predavanje pristupnici iz stavka 1. ovog članka mogu održati samo ako
ispunjavaju ostale uvjete predviđene za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.
(3) Pisana ocjena o nastupnom predavanju prilaže se izvješću Povjerenstva/Odbora u
postupku izbora pristupnika u odgovarajuće zvanje i radno mjesto.
(4) Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti
izabran u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno odnosno nastavno zvanje.
(5) Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisan je Odlukom Rektorskog
zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja.
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VII. OPĆE PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO I DIDAKTIČKO-METODIČKO
OBRAZOVANJE
Članak 31.
(1) Pristupnik koje se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničkonastavno i nastavno zvanje osim pristupnika koji su završili nastavničke studije moraju imati
potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoškopsihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja koji je u okviru programa cjeloživotnog
učenja.
(2) Završen program cjeloživotnog učenja naveden u stavku 1. ovog članka je potvrda
o kvalificiranosti pristupnika za izvođenje nastavnog procesa.
(3) Pristupnici koji nemaju potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o
završenom programu općeg pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičkog obrazovanja
obvezni su u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora o radu na Sveučilištu odnosno
sastavnici završiti program općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog
obrazovanja na ovlaštenom visokom učilištu ili ustanovi.
(4) Navedeni rok u prethodnom stavku ovog članka za završetak općeg pedagoškopsihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja sastavni je dio ugovora o radu.
(5) Pristupnicima koji u navedenom roku iz stavka 3. ovog članka ne završe opće
pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje i ne dostave pravovaljanu potvrdu
ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog
i didaktičko-metodičkog obrazovanja otkazat će se ugovor o radu.

VIII. TIJELA ZA PROVJERU UVJETA REKTORSKOG ZBORA
VIII.1. Povjerenstvo/Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora
Članak 32.
(1) Povjerenstvo, odnosno Odbor je stalno stručno tijelo sveučilišnog vijeća odnosno
stručnog vijeća sastavnice koje u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja provjerava uvjete Rektorskog zbora u pogledu
nastavne i stručne djelatnosti.
(2) Način imenovanja i sastav Povjerenstva, odnosno Odbora u postupku izbora u
zvanja određen je Statutom Sveučilišta i statutima sastavnica.
VIII.2. Izvješće Povjerenstva/Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog
zbora
Članak 33.
(1) Izvješće Povjerenstva/Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora (u
daljnjem tekstu: Izvješće) mora sadržavati:
1. Podatke o natječaju:
 Odluku sveučilišnog/stručnog vijeća sastavnice o raspisanom natječaju za
izbor nastavnika
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

datum objave natječaja i medije u kojima je natječaj objavljen
datum zaključenja natječaja
Imena pristupnika koji su se javili na natječaj prema redoslijedu zaprimanja
prijava u urudžbenom zapisniku sastavnice
2. Biografske podatke o pristupnicima:
 podaci o datumu i mjestu rođenja
 stečeni akademski naziv odnosno akademskom stupanj
 izboru u znanstveno zvanje (samo za pristupnike za koje se provodi izbor u
znanstveno-nastavno zvanje)
 dosadašnjem zaposlenju, radnom iskustvu i napredovanju u struci
 nagradama za znanstveni ili stručni rad
 obnašanju dužnosti na položajima na visokim učilištima
 članstvima i dužnostima u znanstvenim/strukovnim organizacijama
 članstvima i dužnostima u uređivačkim odborima znanstvenih ili stručnih
časopisa, zbornika i sl.)
Ispunjenost uvjeta Rektorskog zbora u pogleda nastavne i stručne djelatnosti (uz uvjete
propisane Zakonom potrebno navesti opće uvjete te uvjete Rektorskog zbora koje
ispunjava pristupnik i utvrditi od ukupno propisanih
uvjeta Rektorskog zbora
odgovarajući broj uvjeta koje ispunjava pristupnik za znanstveno/umjetničko-nastavno te
nastavno zvanje.
U Izvješću treba navesti i rezultate pozitivno ocijenjene studentske ankete za nastavnika
koji je u postupku izbora u više zvanje: rezultati provedene jedinstvene sveučilišne ankete
koju je donio Senat.
Izvješće treba sadržavati zaključak kojim Povjerenstvo/Odbor utvrđuje da pristupnik
ispunjava uvjete Rektorskog zbora s prijedlogom izbora u znanstveno/umjetničkonastavno ili nastavno zvanje odnosno izbora u više zvanje
Uz Izvješće se prilaže izvješće s pisanom ocjenom o održanom nastupnom predavanju.
Ukoliko svi članovi Povjerenstva, odnosno Odbora ne potpišu izvješće, izvješće se smatra
pravovaljanim ako ga je potpisala natpolovična većina članova Povjerenstva, odnosno
Odbora.
Sveučilišno/stručno vijeće sastavnice može Izvješće Povjerenstva/Odbora vratiti na
dopunu ukoliko Izvješće nije u skladu s ovim Pravilnikom te utvrditi u kojem roku je
Povjerenstvo/Odbor dužno dopuniti Izvješće.

IX. PROVEDBA POSTUPKA REIZBORA NASTAVNIKA I SURADNIKA NA
ZNANSTVENO/UMJETNIČKO-NASTAVNIM, NASTAVNIM I STRUČNIM
RADNIM MJESTIMA
Članak 34.
(1) Reizbor nastavnika i suradnika provodi se svake pete godine od prethodnog izbora u
znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno odnosno stručno zvanje i radno mjesto ili
reizbora na znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno odnosno stručno radno mjesto.
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(2) Postupak reizbora nastavnika i suradnika pokreće sveučilišno vijeće/stručno vijeće
sastavnice donošenjem odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka
reizbora nastavnika odnosno suradnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo)
(3) Sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice obvezno je najkasnije tri (3) mjeseca prije
isteka roka od pet (5) godina od prethodnog izbora ili reizbora nastavnika ili suradnika
pokrenuti postupak reizbora nastavnika i suradnika.
(4) Iznimno u slučaju ponavljanja postupka reizbora, postupak reizbora se pokreće nakon
dvije godine od dana donošenja odluke sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice o ne
prihvaćanju izvješća o rada odnosno prihvaćanju negativnog izvješća o radu nastavnika ili
suradnika.
(5) Obveza provođenja reizbora nastavnika prestaje nakon što nastavnik bude izabrana na
znanstveno/umjetničko-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju.
IX.1. Stručno povjerenstvo
Članak 35.
(1) Stručno povjerenstvo ima tri člana koji moraju biti u istom ili višem zvanju i
odgovarajućem radnom mjestu u odnosu na znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno ili
stručno radno mjesto za koje se provodi reizbor. Barem jedan član Stručnog povjerenstva
ne može biti zaposlenik Sveučilišta odnosno sastavnice u kojoj je zaposlen nastavnik ili
suradnik koji je u postupku reizbora.
(2) Stručno povjerenstvo obvezno je u roku od trideset (30) dana od dana imenovanja
dostaviti sveučilišnom odnosno stručnom vijeću Izvješće o radu nastavnika ili suradnika s
mišljenjem o ispunjavanju ili neispunjavanju minimalnih uvjeta radnih obveza nastavnika
ili suradnika.
IX.2. Izvješće Stručnog povjerenstva o radu nastavnika ili suradnika
Članak 36.
(1) Izvješće Stručnog povjerenstva sadrži izvješće o radu nastavnika ili suradnika o
ispunjavanju minimalnih uvjeta radnih obveza koje obuhvaća ocjenu znanstvene, nastavne
i stručne djelatnosti u postupku reizbora nastavnika na znanstveno/umjetničko-nastavno
radno mjesto odnosno ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora
nastavnika na nastavno radno mjesto te ocjenu stručne djelatnosti u postupku reizbora
suradnika na stručno radno mjesto.
(2) U Izvješću treba navesti i rezultate pozitivno ocijenjene studentske ankete za nastavnike
koji su u postupku reizbora: rezultati provedene jedinstvene sveučilišne ankete koju je
donio Senat.
(3) Izvješće sadrži Mišljenje o ispunjavanju ili ne ispunjavanju minimalnih uvjeta radnih
obveza iz stavka 1. ovog članka te prijedlog sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću
sastavnice o reizboru.
(4) Član Stručnog povjerenstva koji se ne slaže sa Mišljenjem može dati izdvojeno mišljenje
koje se prilaže Izvješću.

18

(5) Ako jedan član Stručnog povjerenstva ne napiše izdvojeno mišljenje ili ne potpiše
Izvješće, a ostala dva člana potpišu Izvješće, smatra se da je Izvješće pravovaljano
Članak 37.
U skladu s člankom 36. ovog Pravilnika Izvješće o radu sadrži:
1. Izvješće o radu nastavnika ili suradnika (ime i prezime nastavnika ili suradnika,
zvanje i radno mjesto) za razdoblje (navesti od –do)
a) Sastav Stručnog povjerenstva, ime i prezime i zvanje
b) U uvodnom dijelu navesti podatke o odluci sveučilišnog odnosno stručnog
vijeća sastavnice o pokretanju postupka reizbora i imenovanju Stručnog
povjerenstva u postupku reizbora (KLASA, URBROJ, datum)
2. Opće podatke o nastavnika ili suradnika u postupku reizbora
 Biografske podatke (ime prezime,datum i mjesto rođenja, stručni/ akademski
naziv i zvanje, radno mjesto i datum zadnjeg izbora na radno mjesto
(znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno ili stručno radno mjesto.)
3. Ispunjenost uvjeta u skladu s Odlukom Rektorskog zbora u postupku reizbora
na znanstveno/umjetničko-nastavna i nastavna radna mjesta
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 106/06.)
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja u području umjetnosti
(„Narodne novine“ br. 106/06.)
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12.)
 Navesti uvjete Rektorskog zbora i utvrditi ispunjavanje pojedinih uvjeta za reizbor
na znanstveno/umjetničko-nastavna i nastavna radna mjesta
 Priložiti potvrdu o rezultatima studentske ankete
4. Za suradnike na stručnim radnim mjestima
 Uz odgovarajuće podatke navedene u točki 1. i 2. ovog članka, navode se podaci o
stručnoj djelatnosti i obavljanu stručnih poslova vezanih za znanstvena istraživanja te
sudjelovanje u provođenju znanstvenih i stručnih projekata, iznimno ako su suradnici
uključeni u izvođenju vježbi treba navesti ukupnu satnicu u nastavi na sastavnici
5. Zaključno mišljenje o ispunjavanju ili neispunjavanja uvjeta za reizbor nastavnika ili
suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno odnosno stručno radno
mjesto
6. Potpisi predsjednika i članova Stručnog povjerenstva
IX.3. Postupak odlučivanja o prihvaćanju izvješća
Članak 38.
(1) Sveučilišno vijeće odnosno stručno vijeće sastavnice obvezno je najkasnije (60) šezdeset
dana od dana pokretanja postupka reizbora donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju
Izvješća o radu nastavnika ili suradnika u postupku reizbora.
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(2) Odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju Izvješća o radu nastavnika ili suradnika u
postupku reizbora donosi sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice natpolovičnom
većinom glasova svih članova sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća.
Članak 39.
(1) Ako sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice prihvati pozitivno Izvješće o radu
nastavnika ili suradnika u postupku reizbora, na istoj sjednici donosi odluku o reizboru
nastavnika ili suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno ili stručno radno
mjesto za koje se provodio postupak reizbora nastavnika ili suradnika na vrijeme od pet
godina.
(2) Ako sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice ne prihvati Izvješće o radu nastavnika ili
suradnika ili prihvati negativno Izvješće o radu nastavnika ili suradnika u postupku
reizbora, ponavlja se postupak reizbora nastavnika ili suradnika nakon dvije godine od
dana donošenja odluke sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice.
(3) Ako sveučilišno vijeće/ stručno vijeće sastavnice i u ponovljenom postupku reizbora iz
stavka 2. ovog članka ne prihvati Izvješće o radu nastavnika ili suradnika ili prihvati
negativno Izvješće o radu nastavnika ili suradnika, rektor za nastavnike i suradnike na
sveučilišnim odjelima, odnosno dekan sastavnice pokreće postupak redovitog otkaza
ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) u skladu s općim
propisima o radu.
X. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U SURADNIČKA ZVANJA I
ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA
X.1. Postupak izbora u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta
Članak 40.
(1) Suradnička zvanja su asistent i poslijedoktorand.
(2) Suradnici se biraju u suradnička zvanja i suradnička radna mjesta sukladno Statutu
Sveučilišta i statutima sastavnice, pod uvjetima predviđenim Zakonom, temeljem javnog
natječaja.
X.1.1. Asistent
Članak 41.
(1) Za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta na Sveučilištu ili sastavnici
moraju biti kumulativno ispunjena tri uvjeta: da je osoba završila odgovarajući diplomski
sveučilišni studij, da se bira osoba iz reda najuspješnijih studenata te da se bira osoba koja
je ostvarila najbolje rezultate na provjeri motivacije i dodatnoj provjeri znanja.
(2) Postupak izbora u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta provodi se u dvije razine
odabira pristupnika.
I. razina odabira pristupnika temelji se na pregledu podnesene dokumentacije
temeljem koje se utvrđuju pristupnici koji ispunjavaju uvjete za provjeru
motivacije i dodatnu provjeru znanja.

20

II. razina odabira pristupnika obuhvaća provjeru motivacije i dodatnu provjeru
znjanja pred stručnim povjernstvom.
(3) Konačni odabir pristupnika za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta temelji
se na ukupnom zbroju bodova ostvarenim prema I. i II. razini odabira pristupnika.
(4) Način bodovanja I. i II. razine odabira pristupnika utvrđuje stručno povjerenstvo.
(5) Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u suradničko zvanje asistenta daje stručno
povjerenstvo imenovano od sveučilišnog vijeća/ stručnog vijeća sastavnice koja provodi
natječajni postupak.
(6) Stručno povjerenstvo imenuje sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice istovremeno s
donošenjem odluke o raspisivanju natječaja za izbor asistenta.
(7) Stručno povjerenstvo ima tri člana koji moraju biti u suradničkom zvanju
poslijedoktoranda odnosno u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju ili
nastavnom zvanju. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti iz znanstvenog
odnosno umjetničkog polja u koje se pristupnik bira, a drugi članovi iz odgovarajućeg
znanstvenog/umjetničkog područja.
(8) Stručno povjerenstvo obvezno je u roku od 30 dana od zaključenja natječaja dostaviti
sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću sastavnice izvješće s mišljenjem i prijedlogom
pristupnika koji ispunjava uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i statutom
sastavnice.
(9) Na temelju mišljenja i prijedloga stručnog povjerenstva sveučilišno vijeće/stručno vijeće
sastavnice najkasnije (60) šezdeset dana od dana zaključenja natječaja donosi odluku o
izboru u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta za pristupnika koji u najvećoj
mjeri udovoljava uvjetima natječaja.
(10) Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana
njegova dovršetka.
X.1.2. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko zvanje asistenta
Članak 42.
Izvješće Stručnog povjerenstva iz članka 41. ovog Pravilnika mora sadržavati:
1. Opće podatke o raspisanom natječaju:
– Odluku sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice o raspisanom natječaju s
datumom
– Odluku Sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice o imenovanju stručnog
povjerenstva
– datum objave natječaja i medije u kojima je natječaj objavljen
– datum zaključenja natječaja
– Imena pristupnika koji su se javili na natječaj prema redoslijedu zaprimanja
prijava u urudžbenom zapisniku sastavnice
2. Biografske podatke o pristupnicima koji su podnijeli prijavu na natječaj (datum i
mjesto rođenja, stečen akademski naziv odnosno, akademski stupanj, poznavanje
stranih jezika, radno iskustvo i dosadašnja zaposlenja, društvene djelatnosti i sl.)
3. Posebno istaknutu uspješnost pristupnika tijekom studija (prosjek ocjena) iz kojeg
je vidljivo da je iz reda izrazito uspješnijih studenta tijekom studija.
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4. U završnom dijelu izvješća potrebno je navesti mišljenje i zaključak stručnog
povjerenstva kojim se utvrđuje da pristupnik ispunjava uvjeta za izbor u
suradničko zvanje s prijedlogom za izbor pristupnika.

X.1.3. Poslijedoktorand
Članak 43.
(1) Za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i radno mjesto poslijedoktoranda na
Sveučilištu ili sastavnici pristupnik natječaja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 da je završio odgovarajući poslijediplomski sveučilišni studij i stekao akademski
stupanj doktora znanosti/umjetnosti
 da je u suradničkom zvanju asistenta, uključujući i status znanstvenog novaka
računajući razdoblje od šest (6) godina prije datuma objave natječaja sudjelovao u
izvođenju nastave na nekom visokom učilištu od barem šezdeset (60) norma sati
 da ima objavljen najmanje jedan znanstveni rad iz područja istraživanja doktorske
disertacije ili javnu prezentaciju umjetničkog djela
 da je sudjelovao na najmanje jednom znanstvenom skupu.
(2) Uz uvjete navedene u članku 2. ovog članka pristupnik natječaja može ostvariti i dodatne
uvjete na temelju ostvarenih postignuća: nagrade ili priznanja tijekom studija za izvrsnost
i/ili u istraživačkom ili umjetničkom radu
(3) Provjeru uvjeta navedenih u stavku 2. ovog članka kao i dodatnih uvjeta iz stavka 3. ovog
članka za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda obavlja Stručno povjerenstvo
imenovano od sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice koja provodi natječajni
postupak.
(4) Stručno povjerenstvo imenuje sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice istovremeno s
donošenjem odluke o raspisivanju natječaja za izbor poslijedoktoranda.
(5) Stručno povjerenstvo ima tri člana koji moraju biti u znanstveno-nastavnom/umjetničkonastavnom zvanju. Članovi Stručnog povjerenstva trebaju biti iz istog ili srodnog
znanstvenog/umjetničkog područja, a barem jedan član stručnog povjerenstva treba biti iz
istog znanstvenog polja za koje je raspisan natječaj.
(6) Postupak izbora u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda provodi se u dvije
razine odabira kandidata.
I. razina odabira kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije i utvrđuju se
kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor (intervju) pred Stručnim povjerenstvom
II: razina odabira kandidata je provjera motivacije i sklonosti k znanstveno-istraživačkom
odnosno umjetničkom radu u određenom znanstvenom/umjetničkom području i polju na
temelju razgovora (intervjua) pred Stručnim povjerenstvom.
Konačni odabir kandidata za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda
temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenim prema I. i II. razini odabira kandidata.
Način bodovanja I. i II. razine odabira kandidata utvrđuje Stručno povjerenstvo.
(7) Stručno povjerenstvo obvezno je u roku od 30 dana od zaključenja natječaja dostaviti
sveučilišnom vijeću/stručnom vijeću sastavnice Izvješće s mišljenjem i prijedlogom
pristupnika koji ispunjava uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim
Pravilnikom.
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(8) Na sadržaj Izvješća Stručnog povjerenstva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
članka 42. ovog Pravilnika.
(9) Na temelju mišljenja i prijedloga stručnog povjerenstva sveučilišno vijeće/stručno vijeće
sastavnice najkasnije (60) šezdeset dana od dana zaključenja natječaja donosi odluku o
izboru u suradničko zvanje poslijedoktoranda i radno mjesto poslijedoktoranda za
pristupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima natječaja.
(10) Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana
njegova dovršetka.

XI. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U NASLOVNA ZVANJA
Članak44.
(1) U odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje
može se izabrati osoba bez zaključivanja ugovora o radu koja ispunjava uvjete za izbor u
odnosno zvanje, ako sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave
određenog predmeta (tzv. naslovno zvanje) na sastavnici.
(2) Postupak izbora u naslovna znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna zvanja, nastavna i
suradnička zvanja pokreće se na temelju odluke sveučilišnog/stručnog vijeća, a javni
natječaj za izbor u odgovarajuće naslovno zvanje objavljuje se u „Narodnim novinama“
dnevnom tisku, na Internet stranici Sveučilišta i ovlaštene sastavnice.
(3) Provedba postupka izbora u naslovna znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna zvanja,
nastavna i suradnička zvanja istovjetan je provedbi postupka izbora u znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja na Sveučilištu i
sastavnicama i provodi se u skladu s Vjerodostojnim tumačenjem Senata Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u naslovna zvanja na
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. veljače 2005.godine.

XII. ROKOVI U POSTUPKU IZBORA
Članak 45.
(1) Rokovi u postupku izbora u zvanja utvrđeni ovim Pravilnikom ne teku u razdoblju od 15.
srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.
(2) Ukoliko Senat Sveučilišta utvrdi da sveučilišno vijeće/stručno vijeće sastavnice
neopravdano znatno prekoračuje rokove utvrđene ovim Pravilnikom u postupku izbora u
zvanja, Senat Sveučilišta će u skladu sa Statutom Sveučilišta preuzeti dio nadležnosti
sveučilišnog vijeća/stručnog vijeća sastavnice i provesti postupak izbora u zvanja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
(1) Postupci izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna,
suradnička i stručna zvanja koji su započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika,
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(2)

(3)

(4)

(5)

završit će se u skladu s odredbama važećih propisa koji su bili na snazi u vrijeme
pokretanje postupka izbora odnosno donošenja odluke sveučilišnog/stručnog vijeća o
raspisivanju natječaja.
Ponovni izbor na radno mjesto znanstvenog savjetnika (trajno zvanje) odnosno radno
mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za znanstvenike zatečene u zvanju i na radnom
mjestu znanstvenog savjetnika odnosno za nastavnike zatečene u znanstveno-nastavnom
ili umjetničko-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora na Sveučilištu
odnosno sastavnici, provest će se prema dosadašnjim odredbama Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004,
2/2007 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009 i 63/2011) i
podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.
Znanstvenici Sveučilišta, odnosno sastavnica koji su izabrani u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika u drugom izboru (trajno zvanje) smatraju se izabranima sukladno
članku 20. stavku 5. Zakona. Nastavnici Sveučilišta, odnosno sastavnice koji su izabrani
na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u drugom izboru (trajno zvanje)
smatraju se izabrani sukladno članku 48. stavku 7. Zakona.
U postupku reizbora nastavnika ili suradnika na odgovarajuće znanstveno/umjetničkonastavno, nastavno i stručno radno mjesto, do propisivanja oblika izvješća te minimalnih
uvjeta radnih obveza o kojima se podnosi izvješće o radu nastavnika ili suradnika na
znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i stručno radno mjesto Nacionalnog vijeća za
znanost, obrazovanje i tehnološki razvoj primjenjivat će oblik i sadržaj Izvješća o radu
nastavnika i suradnika utvrđen člankom 37. ovog Pravilnika i uvjeti reizbora propisani
odlukama Rektorskog zbora:
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 106/06.)
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja u području umjetnosti
(„Narodne novine“ br. 106/06.)
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12.)
Za suradnike Sveučilišta, odnosno sastavnice u suradničkom zvanju asistenta i radnom
mjestu asistenta koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti nakon 30. srpnja 2015.
godine postupak izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda provodi
se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 47.
(1) Zahtjevi i prijave pristupnika u postupku izbora u zvanja utvrđeni su na posebnim
obrascima kako sljedi:
1. Obrazac br. 1 - Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje,
2. Obrazac br.2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničkonastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto,
3. Obrazac br. 3 - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno
mjesto,
4. Obrazac br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko
radno mjesto asistenta
5. Obrazac br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i
suradničko radno mjesto poslijedoktoranda
6. Obrazac br. 6. - Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje odgovarajuće radno
mjesto,
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7.

Obrazac br. 7. - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno,
nastavno i suradničko zvanje

Obrazac br. 8.- Zahtjev za pokretanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno
zvanje i odgovarajuće radno mjesto prije isteka pet godina od
prethodnog izbora (raniji izbor).
(2) Navedeni obrasci od 1. do 8. u prethodnom stavku nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i
čine njegov sastavni dio.
8.

Članak 48.
(1) Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizboru u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
donosi Senat Sveučilišta.
(2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen
Pravilnik.
Članak 49.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru u znanstvena,
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička, nastavna, suradnička i stručna zvanja
i odgovarajuća radna mjesta od 1. veljače 2010. godine i Odluka o izmjenama i dopunama
Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička,
nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta od 26. lipnja 2012. godine
te Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničkonastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima od 7. srpnja 2015. godine.
Članak 50.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.

REKTOR
Prof. dr. sc. Željko Turkalj

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera dana 22.
prosinca 2015. godine te je stupio na snagu dana 30. prosinca 2015. godine.

GLAVNA TAJNICA
Zdenka Barišić, mag. iur.

KLASA: 003-05/15-01/21
UR.BROJ:2158-60-01-15-5
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Obrazac br. 1
____________________________
(ime i prezime podnositelja zahtjeva)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

________________________________
(navesti znanstvenu ili drugu organizaciju zaposlenja)

______________________________
(e-mail, broj telefona ili mobitela)

SVEUČILIŠNOM VIJEĆU
FAKULTETSKOM VIJEĆU/VIJEĆU AKADEMIJE
______________________________________
(navesti znanstvenu organizaciju )

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.,
139/13., 101/14. i 60/15.) podnosim zahtjev za provedbu dijela postupka izbora za stjecanje
znanstvenog zvanja ___________________________________________
iz
(navesti znanstveno zvanje)

znanstvenog područja __________________________________________ ,
(navesti znanstveno područje)

znanstvenog polja ______________________________.
(navesti znanstveno polje)

Molim Sveučilišno vijeće /Fakultetsko vijeće/Vijeće akademije da pokrene postupak stjecanja
navedenog znanstvenog zvanja.
Privitak:
(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
(4) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena
specijalizacija)
(5) Popis radova i radovi (objavljenih znanstvenih članaka)
(6) Potvrda o citiranosti autora i indeksiranosti u časopisima u kojima su radovi objavljeni
(7) Separati radova (i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu)
_____________________________
(Mjesto i datum)

__________________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

___________________________________________________________________________
Napomena:
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u tiskanom obliku dva primjerka (od kojih 1 orginalni) i
u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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Obrazac br. 2
____________________________
(ime i prezime podnositelja prijave)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

______________________________
(e-mail, broj telefona i mobitela)

____________________________________________
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta)

_____________________________________
(Mjesto i adresa)

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__ od _____________________,
(navesti datum objave)

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama_____________________________
(navesti naziv lista i datum objave)

(navesti naziv oglašivača i datum objave)

na portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________ i oglasnim
(navesti datum objave)

mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda _______
_____________________________________________________________ za izbor u znanstveno( navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja)

nastavno/umjetničko-nastavno zvanje_______________________________________________
(navesti zvanje)

i radno mjesto ___________________________.
(navesti odgovarajuće radno mjesto)

Privitak:
(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti/umjetnosti
(4) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena
specijalizacija)
(5) Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
(6) Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje/umjetničku
komponentu umjetničko-nastavnog zvanja (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da
je postupak u tijeku)
(7) Popis radova i radovi
(8) Dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova
(9) Dokaz o završenom programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
(ukoliko pristupnik natječaja nije završio nastavnički studij)
(10) Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na određenoj razini, ukoliko je kao poseban uvjet
propisano poznavanje hrvatskog jezika
(11) Dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako je
natječajem propisan kao poseban uvjet
(12) Potvrda o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine rada za
pristupnike koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje i
odgovarajuće radno mjesto

_________________________
(Mjesto i datum)

_________________________________
(vlastoručni potpis pristupnika)

___________________________________________________________________________
Napomena:

Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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Obrazac br. 3
____________________________
(ime i prezime podnositelja prijave)

_________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

______________________________
(e-mail, broj telefona i mobitela)

____________________________________________
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta)

_____________________________________
(Mjesto i adresa)

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__ od _____________________,
(navesti datum objave)

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________
(navesti naziv oglašivača i datum objave)

(navesti naziv lista i datum objave)

na portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________ i oglasnim
(navesti datum objave)

mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda _____________
_____________________________________________________________ za izbor u nastavno
(navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja)

zvanje_______________________________________________
(navesti zvanje)

i radno mjesto _______________________________________.
(navesti odgovarajuće radno mjesto)

Privitak:
(1) Životopis s opisom nastavne i stručne djelatnosti
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
(5) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena
specijalizacija)
(6) Dokaz o radnom iskustvu u struci
(7) Pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno
ocijenjene rezultate studentske ankete, osim kod prvog izbora u nastavno zvanje
(8) Popis radova i radove
(9) Dokaz o završenom programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko
nisu završili nastavnički studij)
(10) Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na određenoj razini, ukoliko je kao poseban uvjet propisano
poznavanje hrvatskog jezika
(11) Dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako je
natječajem propisan kao poseban uvjet

______________________
(Mjesto i datum)

_________________________________
(vlastoručni potpis pristupnika)

________________________________________________________________________
Napomena:
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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Obrazac br. 4
____________________________
(ime i prezime podnositelja prijave)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

______________________________
(e-mail, broj telefona i mobitela)

____________________________________________
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta)

_____________________________________
(Mjesto i adresa)

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__ od _____________________,
(navesti datum objave)

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________
(navesti naziv lista i datum objave)

(navesti naziv oglašivača i datum objave)

Portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________ i oglasnim
(navesti datum objave)

mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda
______________________________________________________ za izbor u suradničko zvanje
(navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja)

asistenta i radno mjesto asistenta.

Privitak:
(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
(4) Potvrdu o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan
na poslijediplomski sveučilišni studij)

_____________________________
(Mjesto i datum)

______________________________
(vlastoručni potpis pristupnika)

____________________________________________________________________________
Napomena:
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom
obliku na CD-u i PDF-formatu
.
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Obrazac br. 5
____________________________
(ime i prezime podnositelja prijave)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

______________________________
(e-mail, broj telefona i mobitela)

____________________________________________
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta)

_____________________________________
(Mjesto i adresa)

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__ od _____________________,
(navesti datum objave)

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________
(navesti naziv oglašivača i datum objave)

(navesti naziv lista i datum objave)

Portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________ i oglasnim
(navesti datum objave)

mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda ___________
_____________________________________________________________ za izbor u suradničko
(navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja)

zvanje poslijedoktoranda i radno mjesto poslijedoktoranda.

Privitak:
(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti/umjetnosti
(5) Potvrda visokog učilišta o sudjelovanju u izvođenju nastave od barem šezdeset (60)
norma sati
(6) Preslika najmanje jednog objavljenog znanstvenog rada iz područja istraživanja doktorske
disertacije ili javna prezentacije umjetničkog djela
(7) Potvrda o sudjelovanju na najmanje jednom znanstvenom nacionalnom ili međunarodnom
skupu
_____________________________
(Mjesto i datum)

______________________________
(vlastoručni potpis pristupnika)

____________________________________________________________________________
Napomena:
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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Obrazac br. 6
____________________________
(ime i prezime podnositelja prijave)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

______________________________
(e-mail, broj telefona i mobitela)

____________________________________________
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta)

_____________________________________
(Mjesto i adresa)

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__ od _____________________,
(navesti datum objave)

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________
(navesti naziv oglašivača i datum objave)

(navesti naziv lista i datum objave)

portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________ i oglasnim
(navesti datum objave)

Mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda ___________
_____________________________________________________________ za izbor u stručno
(navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja)

zvanje_______________________________________________
(navesti zvanje)

i radno mjesto ___________________________.
(navesti odgovarajuće radno mjesto)

Privitak:
(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
(5) Dokaz o radnom iskustvu u struci
(6) Popis radova i radove

_____________________________
(Mjesto i datum)

____________________________
(vlastoručni potpis pristupnika)

_________________________________________________________________________
Napomena:
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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Obrazac br. 7
____________________________
(ime i prezime podnositelja prijave)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

______________________________
(e-mail, broj telefona i mobitela)

____________________________________________
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta)

_____________________________________
(Mjesto i adresa)

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__ od _____________________,
(navesti datum objave)

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama_ ___________________________
(navesti naziv lista i datum objave)

(navesti naziv oglašivača i datum objave)

_____________________________________________________________ za izbor:
a)
b)
c)
d)

naslovno znanstveno-nastavno zvanje
naslovno umjetničko-nastavno zvanje
naslovno nastavno zvanje
naslovno suradničko zvanje

Zaokružiti zvanje
Za izbor u naslovno zvanje pod a) ili b) priložiti dokumentaciju navedenu u Obrascu br.2.
Za izbor u naslovno zvanje pod c) priložiti dokumentaciju navedenu u Obrascu br.3.
Za izbor u naslovno zvanje pod d) priložiti dokumentaciju ovisno o suradničkom radnom mjestu: za
asistenta prema Obrascu br.4 odnosno za poslijedoktoranda prema Obrascu br.5.

_________________________
(Mjesto i datum)

_________________________________
(vlastoručni potpis pristupnika)

___________________________________________________________________________
Napomena:

Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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Obrazac br. 8
____________________________
(ime i prezime podnositelja zahtjeva)

_____________________________
(mjesto i adresa stanovanja)

_____________________________________________
(navesti znanstveno-nastavnu/umjetničko-nastavnu sastavnicu zaposlenja)

______________________________
(e-mail, broj telefona ili mobitela)

SVEUČILIŠNOM VIJEĆU
FAKULTETSKOM VIJEĆU/VIJEĆU AKADEMIJE
__________________________________________________
(navesti znanstveno-nastavnu/umjetničko-nastavnu sastavnicu Sveučilišta)

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na
odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, podnosim zahtjev
za
raniji
izbor
u
više
znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno
zvanje
________________________________________________i odgovarajuće radno mjesto
(navesti zvanje)

__________________________________ prije isteka pet godina od mog prethodnog izbora u
(navesti radno mjesto)

u znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje _______________________________________
(navesti zvanje)

i odgovarajuće radno mjesto __________________________________________________

.

(navesti radno mjesto)

Privitak:
(1) Preslika posljednje Odluke o izboru u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i
odgovarajuće znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno radno mjesto.
(2) Izjava o suglasnosti za ranijim pokretanjem postupka izbora u više znanstvenonastavno/umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto odnosno prije isteka roka od pet
godina u prethodnom znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju i
znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom radnom mjestu
(3) Dokazi o ispunjavanju uvjeta (priložena odgovarajuća dokumentacija) o ispunjavanju
uvjeta za izbor u više znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i znanstvenonastavno/umjetničko-nastavno radno mjesto u odnosu na ono koje se bira
_____________________________
(Mjesto i datum)

__________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

___________________________________________________________________________
Napomena:
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu
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