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OCJENA UKUPNE NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORAU 

ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE IZVANREDNI PROFESOR*,**,*** 
(Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-

nastavno zvanje – NN 106/06) 
 

OBVEZATNI UVJET OSTVARENO 

da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili 
gostujućeg) na nekom visokom učilištu 
ukupno izvodio nastavu od barem tristo 
(300) norma sati 

Choose an item. 
Obrazloženje: 

Navesti  broj održanih norma sati kojima se dokazuje 
ispunjavanje uvjeta, prema popisu održane nastave 
navedenom u izvješću. 
 

 

DA ISPUNJAVA TRI (3) OD 
SLJEDEĆIH ŠEST (6) UVJETA: OSTVARENO 

1. da je autor ili koautor jednog 
objavljenog sveučilišnog udžbenika, 
znanstvene knjige ili priručnika, 
odnosno da je na WEB stranici visokog 
učilišta postavio svoja predavanja kao 
nastavni tekst, koji je pozitivno 
ocijenjen od stručnog povjerenstva; 

Choose an item. 
Obrazloženje: 

Navesti naslov i autore nastavnog materijala, te adresu 
WEB stranice gdje se materijali nalaze.  

2. da je predložio ili uveo novi, ili 
inovirani sadržaj predmeta, ili uveo 
nove eksperimentalne ili praktične 
nastavne metode na preddiplomskom, 
diplomskom ili poslijediplomskom 
studiju uz odobrenje nadležnog stručnog 
tijela visokog učilišta; 

Choose an item. 
Obrazloženje: 

Navesti predmete, visoko učilište i godinu kada su 
novi sadržaji/predmeti uvedeni. 

3. da je pod njegovim mentorstvom 
izrađeno najmanje sedam (7) završnih 
ili diplomskih radova, te da je pri tome 
objavio barem dva rada u koautorstvu sa 
studentom; 

Choose an item. 
Obrazloženje: 

Navesti imena studenata, u opsegu koji dokazuje 
ispunjavanje uvjeta. Referirati se na redni broj rada u 
priloženom popisu radova. 
 

4. da se nakon stjecanja doktorata 
usavršavao u svom znanstvenom 
području, struci ili nastavi u uglednim 

Choose an item. 
Obrazloženje: 



 

 

institucijama u inozemstvu u ukupnom 
trajanju od najmanje jedne godine; 

Navesti instituciju i razdoblje. 

5. da je kao autor ili koautor prezentirao 
najmanje pet (5) radova na znanstvenim 
skupovima, od kojih dva na 
međunarodnim znanstvenim 
skupovima; 

Choose an item. 
Obrazloženje: 

Referirati se na redni broj prezentacije na 
znanstvenom skupu sa priloženog popisa. 

6. da se dokazao kao sposoban 
mentor/komentor u poslijediplomskom 
(doktorskom) studiju, što dokazuje 
objavljivanjem barem jednog 
znanstvenog rada u znanstvenom 
časopisu u koautorstvu sa studentom 
koji je završio poslijediplomski 
(doktorski) studij. 

Choose an item. 
Obrazloženje: 

Navesti imena studenata, godinu i mjesto završetka 
studija. Referirati se na rad u priloženom popisu 
radova. 

* Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno 
predavanje pred nastavnicima i studentima. 

** Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate 
institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju 
provodi visoko učilište. 

*** Obrazac molimo obvezatno ispuniti, obrazložiti, te priložiti uz izvješće povjerenstva na zahtjev Povjerenstva 
Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u znanstveno-
nastavna zvanja. 
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ČLANOVI STRUČNOG POVJERENSTVA: 
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DODATNA OBJAŠNJENJA  UVJETA REKTORSKOG ZBORA – IZVANREDNI PROFESOR 
(Usvojeno na sjednici Vijeća Prirodoslovnog područja  SuZ  28.siječnja 2014.) 
 

Točka III. IZVANREDNI PROFESOR 

Uvjet 1. 

Nastavni tekst postavljen na WEB stranici treba biti u takvoj formi i načinu pisanja da bitno pomaže 
studentu u svladavnju gradiva, a što ocjenjuje stručno povjerenstvo. Odredba omogućuje 
kombiniranje ponuđenih alternativa.1

Priznaju se samo cjeloviti objavljeni radovi.

 

Uvjet 3. 

2Priznaju se i stručni radovi sa studentima,  objavljeni u 
časopisima koji se vrednuju pri izboru.3 

Uvjet 4. 

Odnosi se na institucije koje se nalaze na međunarodno priznatim listama rangiranja sveučilišta, npr. 
Academic Ranking of  World Universities (ARWU), kao i institucije koja nisu sveučilišta (npr. 
znanstveni instituti), ako je institucija odgovarajuće međunarodne kvalitete (procjenu vrši stručno 
povjerenstvo). Boravak treba biti u ukupnom trajanju od  jedne akademske godine, pri čemu 
pojedinačni boravak nije kraći od minimalno tri mjeseca.3 

Uvjet 5. 

Priznaju se samo sudjelovanja na znanstvenim skupovima na kojima je pristupnik osobno prezentirao 
rad, bez obzira da li se radi o autorskom ili koautorskom radu.3 

Uvjet 6. 

Priznaju se samo cjeloviti objavljeni radovi. 

                                                                    
1 Povjerenstvo za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora, 27. lipnja 2012. 
2 Odluka Vijeća Prirodoslovnog područja SuZ od 28.siječnja 2014. 
3 Odluka Vijeća Prirodoslovnog područja SuZ od 07. siječnja 2014. 
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