
Vijeće prirodoslovnog područja  

 

Visokim učilištima Sveučilišta u Zagrebu  

- dekanima i tajnicima  

 

Predmet: Naputak Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu, u svezi dostave dokumentacije 

za izbor predloženika  

 

Poštovani,  

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće područja Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog 

Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja potvrđuje izbore u znanstveno-nastavna zvanja, 

umjetničko-nastavna, nastavna zvanja, te znanstvena radna mjesta. Molimo vas da primite na znanje naputke 

Vijeća prirodoslovnog područja, u svezi dokumentacije za izbor predloženika. Dokumentacija treba sadržavati:  

1. ispunjeni obrazac za predloženika u izvorniku, s potpisom službene osobe (iz kadrovske službe) koja je 

ispunila upitnik s točno ispunjenim podacima (posebnu pažnju skrećemo na točan datum posljednjeg 

izbora u prethodno zvanje, datum rođenja, te potrebe navođenja naslovnog zvanja ako se radi o izboru 

u naslovno zvanje)  

2. suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje javnog natječaja (kad se ne radi o naslovnim zvanjima) 

3. presliku odluke nadležnog vijeća o raspisivanju natječaja 

4. ako se radi o pokretanju postupka iznimno nakon tri godine, a prije isteka pet godina, treba priložiti 

dokumentaciju potrebnu u skladu s važećim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

s detaljnim obrazloženjem  

5. presliku objavljenog oglasa natječaja   

6. presliku odluke nadležnog vijeća o imenovanju stručnog povjerenstva  

7. izvornik izvješća stručnog povjerenstva s potpisima svih njegovih članova i popisom radova relevantnih 

za izbor u predloženo znanstveno-nastavno, odnosno nastavno zvanje, te popisom sudjelovanja na 

znanstvenim skupovima s navedenim naslovima prezentacija (pozvano predavanje, usmeno priopćenje, 

poster). 

8. podatci o zastupljenosti i citiranosti radova predloženika u relevantnim bazama podataka -WoSCC 

(Web of Science Core Collection), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus, 

Medline i sl.). 

9. odgovarajući obrazac u kojem su napisani svi podatci o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora, odnosno 

ispunjen izvornik tablice s uvjetima Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske (u skladu s 

člankom 7. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku 

izbora u znanstveno-nastavna zvanja, (NN 122/2017) ili Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 

i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012)), s potpisom svih članova 

stručnog povjerenstva.*  

10.  izvornik izvješća stručnog povjerenstva s potpisima svih njegovih članova o održanom nastupnom 

predavanju (u postupcima prvog izbora u znanstveno-nastavno zvanje, odnosno nastavno zvanje, za 

koje se traži nastupno predavanje)  

11. potvrdu institucije o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada  

12. presliku odluke matičnog odbora o posljednjem izboru u znanstveno zvanje (za znanstveno-nastavna 

zvanja i znanstvena radna mjesta) 

13. presliku odluke o prethodnom izboru u postupcima izbora u više zvanje (odluka Fakultetskog vijeća i 

Vijeća područja).   

14. izvornik odluke o provedenom izboru fakultetskog ili drugog vijeća koje ima pravo provoditi izbor u 

znanstveno-nastavna, odnosno nastavna zvanja. Odluka treba sadržavati znanstveno područje, polje i 

uvjetno granu (prema važećem Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i 

granama). 

15. izvornik životopisa iz prijave predloženika na natječaj.  

 

 



 

 

 

Sve navedeno molimo vas da složite navedenim redoslijedom i dostavite na Rektorat u jednom originalu i 

elektronskom obliku. Ljubazno vas molimo da se pridržavate ovih uputa u svezi dostave dokumentacije i načina 

obrazloženja uvjeta Rektorskog zbora radi maksimalne operacionalizacije postupka potvrde izbora u zvanja. 

Povjerenstvo razmatra stanje u trenutku prijave, a naknadno ispunjavanje uvjeta tijekom postupka izbora se ne 

vrednuje. Predmete s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo neće razmatrati.  

 

 

 

*Napomena: 

 

Ako predloženik može tražiti primjenu uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne 

i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006, NN 127/2006), a u skladu 

s mogućnošću i prema uvjetima iz članka 7. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), dokumentaciji se prilaže preslika 

zahtjeva predloženika iz kojeg proizlazi da želi primjenu Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006, NN 127/2006). 

 

 

U prilogu:  

1. Obrazac za ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora  

 

 

 

Zagreb, 18. 12. 2018.                  Predsjednica Vijeća prirodoslovnog područja  

 

 

Prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, v.r. 


