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Dokumenti koje je potrebno dostaviti: 

 

Materijale je potrebno dostaviti u tiskanom primjerku i u elektroničkom obliku (jedinstveni .pdf 

dokument).  

U tiskanom primjerku dokumenti pod rednim brojem 1, 2, 9, 10, 12 i 13 dostavljaju se u izvorniku. 

1.  Obrazac- Podaci o predloženiku* 
(Ad.1) 

2.  Životopis predloženika 
(Ad.2) 

3.  Preslika odluke o prethodnom izboru  
(Odluka Fakultetskog vijeća i Vijeća područja) 

4.  Preslika odluke Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje 
5.  Preslika suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje natječaja  

(N/P za naslovna zvanja) 

6.  Preslika odluke Fakultetskog vijeća o raspisu natječaja i imenovanju Stručnog povjerenstva 
7.  Preslike objave natječaja** 

(u »Narodnim novinama«, u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama visokog učilišta te na 
službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora) 

8.  Preslika odluke visokog učilišta o izboru u znanstveno-nastavno zvanje 
9.  Izvješće Stručnog povjerenstva*** 
10.  Izdvojena tablica o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora 

11.  Popis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti predloženika  

12.  Ocjena nastupnog predavanja i popis prisutnih, u prilogu (za prvi izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje) 

13.  Potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnikova rada (za izbor u viša zvanja) 
(Ad.13; prema 
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Studiji/Kvaliteta/Kvaliteta2/anketa/Pr
irucnik-osiguravanje-kvalitete-tisak-02-2014.pdf) ili do izmjene 

14.  Dokazi 
(za sve ispunjene uvjete Rektorskog zbora, složeni redoslijedom kako su navedeni u tablici; Ad. 10) 

 

* Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na 
muški i ženski spol.   

** Postupci koji se odnose na Vojne studije su izuzeti od obveze objave natječaja na Euraxessu 

***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), 
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). 

 

  



Ad.1 

PODACI O PREDLOŽENIKU 
 

1. Opći podaci 
Klasa:  
Ur. broj: 

Datum primitka: 

1.1. Ime i prezime  Datum i godina rođenja: 
 

1.2. Zvanje (prije ovog izbora)  Datum i godina izbora: 

 

1.3. Matična ustanova (gdje 

je zaposlen) 
 

1.4. Datum i godina izbora 
u zvanje* 

Docent: 
 

Izvanredni profesor: 
 

Redoviti profesor: 
 

Predavač: 
 

Viši predavač: 
 

Profesor  visoke škole: 

2. Podaci u svezi s izborom u zvanje (navesti zvanje u koje se predlaže) 

2.1. Predloženo zvanje  

2.2. Znanstveno područje  

2.3. Znanstveno polje i grana  

2.4. Članovi stručnog povjerenstva   
(ime i prezime, zvanje, matična ustanova) 

 

 

 

2.5. Visoko učilište predloženika  
 

Datum odluke o izboru: 

 

2.6. Ustanova uključena u postupak  
 

Datum mišljenja: 

 

2.7. Matični odbor za područje    
(navesti koje) 

 Datum odluke: 

 

3. Prilozi dostavljeni uz predmet (zaokružuje se DA ili NE) Primjedbe: 

3.1. Izvorna odluka visokog učilišta DA NE  

3.2. Odluka Matičnog odbora DA NE  

3.3. Izvješće i popis znanstvene, nastavne i 
stručne djelatnosti pristupnika 

DA NE  

3.4. Ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora 
Ispunjavanje ostalih uvjeta za izbor 

DA NE  

3.5. Životopis DA NE  

4. Prijedlog izvjestitelja ** Ime i prezime izvjestitelja: 

A) Predlaže se davanje suglasnosti za izbor u predloženo zvanje (v.2.1.) 

B) Predlaže se uz nadopunu dokumentacije 
davanje suglasnosti za izbor u predloženo 
zvanje 

Potrebno je dostaviti: 

C) Ne predlaže se davanje suglasnosti zbog neispunjavanja uvjeta 
 

 

U Zagrebu, _____________________ 

______________________________    _____________________________ 

      (Potpis osobe koja je ispunila upitnik)     (Potpis izvjestitelja) 
 

 
*Upisuje se datum s potvrdnice Vijeća područja 
**Ispunjava izvjestitelj   



Ad.2 

 

(Upisati ime i prezime pristupnika) 

(Upisati Matični broj znanstvenika) 

 

 

Zagreb, (Upisati datum prijave) 

 

 

Ž I V O T O P I S  

 

 

 

 

 

U životopisu navesti najosnovnije biografske podatke, podatke o znanstvenom i nastavnom radu i 
napredovanju, u obujmu od najviše jedne stranice teksta. 

 

 

 

 

 

 

          Potpis 

 

 

         ______________________ 

 

 

 

 

  



Ad.10.  

 

OCJENA NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI 

 

Naputci za ispunjavanje tablice 1  

• U tablicu se unose samo u potpunosti ispunjeni uvjeti za koje su priloženi odgovarajući 

dokazi. 

• Opće uvjete koje nije potrebno ispunjavati za određeno znanstveno-nastavno zvanje kao i 

posebne uvjete iz kategorije A, B i C koje pristupnik ne ispunjava izbrisati iz tablice. Pritom 

ne mijenjati brojeve posebnih uvjeta. 

• Za neke uvjete unutar obrazloženja dane su opcije ovisno o tome za koje se znanstveno-

nastavno zvanje pristupnik bira. S obzirom na to, unutar obrazloženja nepotrebno izbrisati. 

• U obrazloženju uvjeta korišten je muški rod. Poželjno je obrazloženje u priloženoj tablici 

napisati u odgovarajućem rodu, s obzirom na spol pristupnika. Obrazloženje je potrebno 

napisati u odgovarajućem broju (npr. Pristupnica je u koautorstvu sa studentom kojem je bila 

mentor objavila 3 rada / 5 radova.) 

• Za neke uvjete navedeno je više mogućih dokaza. Potrebno je navesti vrstu dokaza za 

ispunjavanje uvjeta, a nepotrebno izbrisati.  

Tablicu je u elektroničkom obliku poželjno priložiti u .pdf formatu koji omogućuje pretraživanje i iz 

kojeg se može kopirati (ne kao sliku!). 

  



OCJENA NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI ___(ime predloženika)_____________  

U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE ____(upisati predloženo zvanje)______ 

prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja , NN 122/2017 od 8.12.2017. 

 

Tablica 1. Ocjena nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti 

OPĆI UVJETI 

Uvjeti Obrazloženje/dokaz 

Nastupno predavanje pred nastavnicima i 

studentima.  

Samo za pristupnike koji se prvi put biraju u 

znanstveno-nastavno zvanje docenta. 

Pristupnik je održao nastupno predavanje (navesti naslov 

predavanja) dana (navesti datum) koje je pozitivno 

ocjenjeno.  

 

Dokaz: Ocjena nastupnog predavanja i popis prisutnih u 
prilogu (prema http://www.rektorski-
zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rekto
rski_zbor/dokumenti/odluka_o_obliku_i_nacinu_provedbe_n
astupnog_predavanja_za_izbor_u_znanstveno-
nastavna_zvanja_umjetniko-
nastavna_zvanja_i_nastavna_zvanja_nn_129_2005__2_.pdf) 

Pristupnici koji se biraju u viša znanstveno-

nastavna zvanja moraju ispunjavati opći 

uvjet da su u svojstvu nastavnika (stalnog 

ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 

izvodili nastavu: 

• za izbor u zvanje izvanrednog profesora u 

ukupnom opsegu od najmanje 300 norma sati 

• za izbor u zvanje redovitog profesora u ukupnom 

opsegu od najmanje 600 norma sati 

• za izbor u zvanje redovitog profesora u trajnom 

zvanju u ukupnom opsegu od najmanje 900 norma 

sati. 

Pristupnik je u svojstvu nastavnika izvodio nastavu od 

ukupno ___________ NS. (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: potvrda institucije ( npr.: potvrda dekana  ili 
prodekana za nastavu ili predsjednika povjerenstva za 
nastavu, ili sl.) u prilogu 

 

Pristupnici koji su u postupku 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. 

Pristupnik je priložio _(upisati pozitivnu ili negativnu) 

ocjenu kvalitete nastavnog rada. 

 

Dokaz: potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete 
nastavnikova rada (u prilogu; prema Ad.12). 

  POSEBNI UVJETI 

A. Kriterij nastavnog doprinosa Obrazloženje/dokaz 

1. Uvjet mentorstva ili komentorstva pri 

izradi završnih ili diplomskih radova  

Da je bio mentor ili komentor u izradi najmanje dva 

obranjena završna ili diplomska rada (uvjet za izbor u 

zvanje docenta), odnosno da je pod njegovim 

mentorstvom ili komentorstvom, nakon izbora u 

prethodno znanstveno-nastavno zvanje, obranjeno 

najmanje 5 završnih ili diplomskih ili 

Pod mentorstvom pristupnika obranjeno je _(upisati 

broj) završnih i/ili diplomskih radova (navesti oznaku/broj iz 

Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 
 

ILI 
 

Pod mentorstvom pristupnika nakon izbora u 

prethodno znanstveno-nastavno zvanje, obranjeno 



poslijediplomskih specijalističkih radova (uvjet za 

izbor u viša znanstveno-nastavna   zvanja). 
je_(upisati broj) završnih i/ili diplomskih i/ili 

poslijediplomskih specijalističkih radova (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: npr. : mrežna poveznica na CROSBI bazu ili DABAR 
repozitoriji ili ispis iz ISVU-a (u prilogu). 

2. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa 

studentom iz područja teme završnog ili 

diplomskog rada 

Da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio 

mentor ili komentor u izradi obranjenog završnog ili 

diplomskog rada, objavio najmanje jedan znanstveni 

ili stručni rad iz područja teme završnog ili 

diplomskog rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), 

odnosno da je u koautorstvu sa studentom, kojemu 

je bio mentor ili komentor u izradi obranjenoga 

završnog ili diplomskog ili poslijediplomskoga 

specijalističkog rada, nakon izbora u prethodno 

znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje jedan 

znanstveni ili stručni rad iz područja teme završnog ili 

diplomskog ili specijalističkog rada (uvjet za izbor u 

viša znanstveno-nastavna zvanja). 

Pristupnik je u koautorstvu sa studentom kojem je bio 

mentor objavio _(upisati broj)_ rad iz područja teme 

obranjenog završnog i/ili diplomskog rada i to:  

- rad pod brojem ______ (navesti oznaku/broj rada iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) u koautorstvu sa 

studentom ____ (navesti oznaku/broj diplomskog ili završnog iz 

Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) 

 

ILI  

 

Pristupnik je u koautorstvu sa studentom kojem je bio 

mentor, nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje, objavio _(upisati broj)_rad iz područja 

teme obranjenog završnog ili diplomskog ili  

specijalističkog rada i to:  

- rad pod brojem ______ (navesti oznaku/broj rada iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) u koautorstvu sa 

studentom koji je obranio _______rad _____ (navesti 

oznaku/broj diplomskog,  završnog ili specijalističkog rada iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: mrežna poveznica na CROSBI bazu 

3. Uvjet usavršavanja u znanstvenom 

području ili struci ili nastavi 

Da se nakon diplomiranja u svom znanstvenom 

području ili nastavi ili struci usavršavao na 

sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u zemlji ili 

inozemstvu, uključujući i boravak u inozemstvu u 

sklopu programa poslijediplomskog (specijalističkog 

ili doktorskog) studija, u ukupnom trajanju od 

najmanje tri mjeseca (uvjet za izbor u zvanje 

docenta), odnosno da se usavršavao u svom 

znanstvenom području ili struci ili nastavi na 

sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u 

inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje šest 

mjeseci (uvjet za izbor u zvanje izvanrednog 

profesora), odnosno u ukupnom trajanju od devet 

mjeseci (uvjet za izbor u zvanje redovitoga 

profesora), odnosno u ukupnom trajanju od godine 

dana (uvjet za redovitoga profesora u trajnom 

zvanju). 

Pristupnik je na nakon diplomiranja proveo na 

usavršavanju ukupno _(upisati broj) _mjeseca (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: https://medjunarodna.unizg.hr/___index-aai.php ili 

odgovarajuća potvrda/odluka (u prilogu) 

4. Uvjet objavljivanja znanstvene knjige, 

sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog 

priručnika u autorstvu ili koautorstvu 

Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u 

prethodno znanstveno-nastavno zvanje u autorstvu 

Pristupnik je prije izbora u zvanje docenta kao 

__(upisati autor ili koautor)__objavio  

____________(upisati vrstu i naziv publikacije________ 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 



ili koautorstvu objavio znanstvenu knjigu, sveučilišni 

udžbenik ili sveučilišni priručnik. 
ILI 

 

Pristupnik je, nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje, kao __(upisati autor ili koautor)__ 

objavio ______(upisati vrstu i naziv publikacije)______ 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika impresuma (u prilogu) ili mrežna poveznica 
(na npr. NSK , izdavača, …) 

5. Uvjet inoviranja nastavnog sadržaja 

Da je sudjelovao u inoviranju nastavnog sadržaja na 

barem jedan od sljedećih načina: 

– da je kao član povjerenstva sudjelovao u izradi 

akreditiranoga novog studijskog programa; 

– da je uveo novi kolegij koji je prihvaćen od 

nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta; 

– da je na web-stranici ili na sučelju za e-učenje 

postavio recenzirane nastavne materijale iz najmanje 

jednog kolegija, koji su prihvaćeni od nadležnog 

stručnog tijela visokog učilišta; 

– da je uveo nove eksperimentalne ili praktične 

nastavne metode na preddiplomskom, diplomskom 

ili poslijediplomskom studiju uz odobrenje 

nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta. 

➢ Pristupnik je bio član povjerenstva __(upisati naziv 

akreditiranog studijskog programa)_______ (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odluke o imenovanju (u prilogu) 
 

I/ILI 
 

➢ Pristupnik je uveo novi kolegij __(upisati naziv 

kolegija)______ (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odobrenja/potvrde nadležnoga stručnog tijela 
visokog učilišta (u prilogu) 
 

I/ILI 
 

➢ Pristupnik je na web-stranici ili na sučelju za e-

učenje postavio recenzirane nastavne materijale 

_(upisati naziv materijala) _ iz ___(upisati naziv 

kolegija)______ (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 
 

Dokaz: preslika odobrenja/potvrde nadležnoga stručnog tijela 
visokog učilišta u prilogu ili mrežna poveznica ( navesti 
zaporku za ulaz) 
 

I/ILI 
 

➢ Pristupnik je uveo nove eksperimentalne ili 

praktične nastavne metode __(upisati naziv 

kolegija)_______ na ___(navesti vrstu studija)__ 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 
 

Dokaz: preslika odobrenja/potvrde nadležnoga stručnog tijela 
visokog učilišta 

6. Uvjet mentorstva pri izradi doktorskih 

disertacija 

Da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje, pod njegovim mentorstvom ili 

komentorstvom obranjena najmanje jedna 

doktorska disertacija. 

Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje bio mentor __(upisati broj)__ 

doktorskih radova (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 



Dokaz: npr.: mrežna poveznica na CROSBI bazu ili DABAR 
repozitoriji  ili ispis iz ISVU-a (u prilogu) 

7. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa 

studentom iz područja teme doktorskog 

rada 

Da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio 

mentor ili komentor u izradi obranjene doktorske 

disertacije ili nastavnik kod kojega je tijekom 

doktorskog studija slušao ili polagao ispit, nakon 

izbora u prethodno znanstveno- nastavno zvanje, 

objavio najmanje jedan znanstveni ili stručni rad iz 

područja teme doktorske disertacije. 

Pristupnik je, nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje, u koautorstvu sa studentom kojima je 

bio mentor u izradi obranjene doktorske disertacije 

___(upisati broj)__ rad iz područja teme doktorskog 

rada i to 

- rad pod brojem ______ (navesti oznaku/broj rada iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) u koautorstvu sa 

studentom koji je obranio doktorski rad _____ (navesti 

oznaku/broj doktorskog rada iz Popisa znanstvene, nastavne i 

stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: mrežna poveznica na CROSBI bazu 

 

I/ILI 
 

Pristupnik je, nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje, u koautorstvu sa studentom koji je 

tijekom doktorskog studija kod pristupnika slušao ili 

polagao ispit, objavio __ (upisati broj)__ rad iz područja 

teme doktorskog rada i to: 

- rad pod brojem ______ (navesti oznaku/broj rada iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) u koautorstvu sa 

studentom __(navesti ime i prezime studenta)__. 

 

Dokaz: ispis studenata iz ISVU sustava ili potvrda studentske 
referade ili nadležnog prodekana (u prilogu) 

8. Uvjet recenziranja studijskih programa, 

odnosno članstva u povjerenstvu za 

reakreditaciju studijskih programa 

Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem jedan 

studijski program, odnosno da je kao član sudjelovao 

u radu barem jednog povjerenstva za reakreditaciju 

studijskog programa. 

Pristupnik je bio recenzent ______(upisati naziv 

studijskog programa )___ (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

I/ILI 
 

Pristupnik je bio član povjerenstva za akreditaciju 
___(upisati naziv studijskog programa )__ (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odluke o imenovanju 

9. Uvjet recenziranja znanstvene knjige, 

sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog 

priručnika 

Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u 

prethodno znanstveno-nastavno zvanje bio 

recenzent barem jedne znanstvene knjige, 

sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika. 

Pristupnik je prije izbora u zvanje docenta bio recenzent 

____(upisati vrstu i naziv publikacije)__ (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

ILI 
 

Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-
nastavno zvanje bio recenzent ____(upisati vrstu i naziv 
publikacije)____  (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 



Dokaz: npr.: preslika impresuma ili odluke o imenovanju (u 
prilogu) 

10. Uvjet koordiniranja suradnje s 

nastavnim bazama 

Da je institucionalno koordinirao suradnju s 

nastavnim bazama ili mrežama nastavnih baza 

(pokušališta, hospitacije u školama, praktični rad u 

bolnicama, praktični rad u tijelima i ustanovama 

javne i državne uprave te županijske i lokalne 

samouprave, ustanova u kulturi, gospodarskim 

subjektima itd.). 

Pristupnik je koordinirao (upisati naziv). 

 

Dokaz: preslika potvrde/odluke o imenovanju 

B. Kriterij znanstveno-stručnog doprinosa Obrazloženje/dokaz 

1. Uvjet prezentiranja radova na 

znanstvenim ili stručnim skupovima 

(domaćim i međunarodnim) 

Da je kao autor ili koautor putem postera ili 

usmenog izlaganja prezentirao najmanje tri rada na 

domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim 

skupovima (uvjet za izbor u zvanje docenta), 

odnosno da je kao autor ili koautor putem postera ili 

usmenog izlaganja, nakon izbora u prethodno 

znanstveno-nastavno zvanje, prezentirao najmanje 

pet radova na znanstvenim ili stručnim skupovima od 

kojih najmanje dva na međunarodnim znanstvenim 

ili stručnim skupovima (uvjet za izbor u viša 

znanstveno-nastavna zvanja). 

Međunarodnim skupom u smislu ovog kriterija 

(uvjeti B1 i B2) smatra se skup koji se održava u 

inozemstvu, a ako se održava u Hrvatskoj drži se 

uvjeta znanstvenog djelovanja i izlaganja na 

najmanje jednom svjetskom jeziku. 

Pristupnik je prezentirano ukupno __ (upisati broj)__ 

rada (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti) na __ (upisati vrstu i kategoriju skupa)__ 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti) (uvjet za izbor u zvanje docenta). 

 

ILI 
 

Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje prezentirano ukupno __ (upisati 

broj)__ rada (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne 

i stručne djelatnosti), od toga __ (upisati broj)__ rada na 

međunarodnim skupovima (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) (uvjet za izbor u viša 

znanstveno-nastavna zvanja). 

 

Dokaz: mrežna poveznica na CROSBI bazu; ukoliko je 
međunarodni skup održan u Hrvatskoj treba dostaviti dokaz 
znanstvenog djelovanja i izlaganja na najmanje jednom 
svjetskom jeziku (mrežna poveznica na skup ili preslika 
obavijesti o održavanju skupa; u prilogu) 

2. Uvjet pozvanog predavanja na 

međunarodnom znanstvenom ili stručnom 

skupu 

Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u 

prethodno znanstveno-nastavno zvanje bio pozvani 

predavač na barem jednom međunarodnom 

znanstvenom ili stručnom skupu. 

Pristupnik je prije izbora u zvanje docenta održao 

_(upisati broj)__ pozvanih predavanja (navesti oznaku/broj 

iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

ILI 
 

Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje održao _(upisati broj)__ pozvanih 

predavanja (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i 

stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: mrežna poveznica na stranicu skupa, pozivno pismo 
i/ili potvrda o održanom pozvanom predavanju (u prilogu)  

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 drugih znanstveno-istraživačkih projekata. 

Pristupnik je sudjelovao u realizaciji  _(navesti broj)___ 

projekata (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i 

stručne djelatnosti) 

 

I/ILI 

 



Da je kao znanstveni novak ili istraživač sudjelovao u 

realizaciji znanstveno-istraživačkih projekta MZOS-a 

ili drugih znanstveno-istraživačkih projekata 

financiranih od Europske agencije za znanost, tijela 

državne uprave, hrvatskih i stranih zaklada i sl. (uvjet 

za izbor u zvanje docenta), odnosno da je bio voditelj 

znanstveno-istraživačkog projekta MZOS-a ili nekoga 

drugog znanstveno-istraživačkog projekta 

financiranog od Europske agencije za znanost, tijela 

državne uprave, hrvatskih i stranih zaklada i sl. (uvjet 

za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja). 

Pristupnik je bio voditelj  _(navesti broj)___ projekata 

(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

Dokaz: za voditelja preslika odluke MZO ili mrežna poveznica 
na projekt; za suradnika potvrda voditelja projekta (u prilogu) 

 

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji 

znanstvenog programa znanstvenih 

centara izvrsnosti, europskih i 

međunarodnih kompetitivnih projekta i 

projekata Hrvatske zaklade za znanost 

Da je bio voditelj ili da je sudjelovao kao suradnik u 

znanstvenom programu znanstvenog centra 

izvrsnosti, odnosno da je bio voditelj ili da je 

sudjelovao kao suradnik u europskom i 

međunarodnom kompetitivnom projektu ili projektu 

Hrvatske zaklade za znanost. 

Pristupnik je bio  ___(upisati voditelj ili suradnik)___ u 

znanstvenom programu znanstvenog centra izvrsnosti  
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

I/ILI 
 

Pristupnik je bio  voditelj __(upisati broj) __ projekata 

(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti) i/ili suradnik na __(upisati broj)__  projekata 

(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

Dokaz: za voditelja preslika odluke MZO ili mrežna poveznica 
na projekt /centar izvrsnosti; za suradnika potvrda voditelja 
projekta (u prilogu) 

5. Uvjet uređivanja zbornika  

Da je bio urednik najmanje jednog zbornika radova 

sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene knjige ili 

gostujući urednik u specijalnom izdanju znanstvenog 

časopisa. 

Pristupnik je bio urednik __(upisati broj i vrstu 

publikacije)__ i/ili gostujući urednik u specijalnom 

izdanju znanstvenog časopisa __(navesti naziv 

časopisa)__ (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i 

stručne djelatnost). 

 

Dokaz: npr.: preslika impresuma (u prilogu) ili mrežna 
poveznica 

6. Uvjet recenziranja članaka u časopisima i 

zbornicima 

Da je za znanstvene ili stručne časopise, zbornike 

radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene 

publikacije recenzirao najmanje 3 članka (uvjet za 

izbor u zvanje docenta), odnosno da je, nakon izbora 

u prethodno znanstveno- nastavno zvanje, za 

znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa 

znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije 

recenzirao najmanje 5 članaka (uvjet za izbor u viša 

znanstveno-nastavna zvanja). 

Pristupnik je recenzirao ukupno __(upisati broj)__ rada, 

od toga: 

- __(upisati broj)__rad u  časopisu __(navesti naziv 

časopisa)__  (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne 

i stručne djelatnosti) i/ili  __(upisati broj)__ u zbornicima 

znanstvenog skupa (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti) i/ili  __(upisati broj)__  u 

zbirnim znanstvenim publikacijama (navesti oznaku/broj iz 

Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) (uvjet za izbor u 

zvanje docenta). 

 

ILI 
 

Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje recenzirao ukupno __(upisati broj)__ 

rada, od toga: 

- __(upisati broj)__rad u  časopisu __(navesti naziv 

časopisa)__  (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne 



i stručne djelatnosti) i/ili  __(upisati broj)__ u zbornicima 

znanstvenog skupa (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti) i/ili  __(upisati broj)__  u 

zbirnim znanstvenim publikacijama (navesti oznaku/broj iz 

Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) (uvjet za izbor u 

viša znanstveno-nastavna zvanja). 

 

Dokaz: npr. mrežna poveznica na recenzente 
časopisa/zbornika, preslike potvrda o recenziranju ili pisana 
korespondencija s urednikom (u prilogu), a sve uz poštivanje 
anonimnosti recenzije  

7. Uvjet recenziranja projekata 

Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem jedan 

kompetitivni projekt na nacionalnoj ili na 

međunarodnoj razini u kategoriji istraživačkih, 

razvojnih ili stručnih projekata ili da je bio recenzent 

(izvjestitelj) u znanstvenom panelu Hrvatske zaklade 

za znanost. 

Pristupnik je bio recenzent _(upisati broj) 

_kompetitivnih projekata (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) i /ili recenzent 

(izvjestitelj) u _(upisati broj)_ znanstvenih panela 

Hrvatske zaklade za znanost (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odluke o imenovanju ili zahvala za recenziju 
(u prilogu), sve uz poštivanje anonimnosti recenzije 

8. Uvjet članstva u organizacijskom ili 

programskom odboru znanstvenog skupa 

Da je bio član organizacijskog ili programskog odbora 

međunarodnoga znanstvenog skupa (tj. skupa u 

kojem sudjeluju stručnjaci iz najmanje tri zemlje, a 

organizacijski ili programski odbor ima članove iz tri 

države) ili da je bio predsjednik organizacijskog ili 

programskog odbora domaćega znanstvenog skupa. 

Pristupnik je bio član organizacijskog /programskog 

odbora _(upisati broj) _međunarodnih skupova (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) 
i/ili predsjednik organizacijskog ili programskog odbora 

_(upisati broj)_ znanstvenih skupova (navesti znaku/broj iz 

Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: preslika impresuma zbornika skupa (u prilogu) ili 
mrežna poveznica na skup 

9. Uvjet objavljivanja stručnih radova 

Da je kao autor ili koautor objavio najmanje tri 

stručna rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), 

odnosno da je, nakon izbora u prethodno 

znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje tri 

stručna rada ili rada u zborniku znanstveno- stručnog 

skupa (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna 

zvanja). 

Pristupnik je objavio _(upisati broj)_ stručna rada 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti) (uvjet za izbor u zvanje docenta). 

 

ILI 
 

Pristupnik je nakon izbora u prethodno znanstveno-

nastavno zvanje objavio _(upisati broj)_ stručna rada 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti) (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja). 

 

Dokaz: mrežna poveznica na CROSBI bazu 

10. Uvjet dobivanja međunarodne ili 

istaknute domaće nagrade ili priznanja za 

znanstveni, nastavni ili stručni rad 

Da je za znanstveni ili nastavni ili stručni rad dobio 

međunarodnu nagradu ili priznanje ili istaknutu 

domaću nagradu ili priznanje. Istaknutom domaćom 

nagradom ili priznanjem u smislu ovog uvjeta 

smatraju se nagrade i priznanja koje dodjeljuju 

državna tijela, te nacionalne znanstvene i kulturne 

institucije. 

Pristupnik je dobitnik _(upisati naziv 

nagrade/priznanja)_, koju je dodijelilo ____(upisati 

naziv tijela/institucije)____ (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: preslika nagrade ili preslika odluke o dodjeli 
nagrade (u prilogu) ili mrežna poveznica 



11. Uvjet sudjelovanja u programima 

popularizacije znanosti 

Da je sudjelovao u aktivnostima popularizacije 

znanosti, kojima se potiče dijalog znanstvene 

zajednice sa zainteresiranom publikom o znanosti i 

znanstvenom obrazovanju (popularno-znanstvena 

predavanja, tribine, radionice, festival znanosti, 

prigodne manifestacije, rad u časopisima za 

popularizaciju znanosti, edukacijski projekti, 

osmišljeni medijski istupi itd.). 

Pristupnik je sudjelovao u aktivnostima popularizacije 

znanosti: __(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti)___. 

 

Dokaz: npr.: mrežna poveznica ili poveznica na CROSBI bazu 
ili preslika zahvalnice/potvrde (u prilogu) 

C. Kriterij institucijskog doprinosa Obrazloženje/dokaz 

1. Uvjet obnašanja čelne dužnosti 

Da je obnašao čelnu dužnost na visokom učilištu ili 

čelnu dužnost u strukovnoj ili znanstvenoj asocijaciji 

na nacionalnoj ili međunarodnoj razini iz svojeg 

znanstvenog područja ili čelnu dužnost u široj 

akademskoj zajednici. Čelnim dužnostima na 

visokom učilištu smatraju se dužnosti rektora, 

prorektora, dekana, prodekana, pročelnika 

sveučilišnog odjela, zamjenika pročelnika 

sveučilišnog odjela i povjerenika za određeni 

djelokrug rada na sveučilišnom odjelu. 

Pristupnik je obnašao dužnost _____(upisati 

naziv)______ (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odluke o imenovanju (u prilogu)   

2. Uvjet obnašanja voditeljske dužnosti na 

ustrojbenoj jedinici visokog učilišta 

Da je obnašao voditeljsku dužnost na ustrojbenoj 

jedinici visokog učilišta (voditelj odsjeka, 

fakultetskog odjela, centra, zavoda, katedre i sličnih 

ustrojbenih jedinica). 

Pristupnik je bio voditelj _____(upisati 

naziv)__________ (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odluke o imenovanju (u prilogu)   

3. Uvjet članstva u sveučilišnim tijelima i 

voditeljstva u tijelima na sastavnici 

Da je temeljem imenovanja u barem jednom 

mandatu bio član tijela Rektorskog zbora, 

sveučilišnih tijela ili voditelj tijela na sastavnici 

(odbori, povjerenstva, radne skupine i sl.) ili voditelj 

poslijediplomskoga sveučilišnog ili poslijediplomskog 

specijalističkog studija. 

Pristupnik je bio __(upisati naziv tijela)__ (navesti 

oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti) 
i/ili voditelj __(upisati naziv tijela)_ (navesti oznaku/broj iz 

Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: preslika odluke o imenovanju (u prilogu)   

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji 

sveučilišnih razvojnih projekata ili drugih 

stručnih projekta 

Da je bio voditelj ili suradnik na sveučilišnom 

razvojnom projektu ili drugom stručnom projektu 

kojim se postiže transfer znanja i tehnologija, 

međuinstitucijska suradnja, odnosno povezivanje 

akademske s društvenom i gospodarskom 

zajednicom. 

Pristupnik je bio voditelj i/ili suradnik u realizaciji 

_(upisati broj i kategoriju)__ projekta (navesti oznaku/broj 

iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: za voditelja - preslika odluke o imenovanju (u 
prilogu) ili mrežna poveznica na projekt, za suradnike - 
potvrda voditelja projekta (u prilogu) 

5. Uvjet sudjelovanja u vođenju alumni 

udruga  

Da je bio član sveučilišnog tijela alumni udruge ili 

voditelj alumni udruge na sastavnici. 

Pristupnik je bio član__(upisati sveučilišno tijelo alumni 

udruge )__ i/ili voditelj alumni udruge na ___(upisati 

ime sastavnice)____ navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: mrežna poveznica ili preslika odluke o 
imenovanju (u prilogu) 



6. Uvjet sudjelovanja u izradi i/ili izvedbi 

programa cjeloživotnog obrazovanja 

Da je kao voditelj povjerenstva sudjelovao u izradi 

i/ili izvedbi prihvaćenog programa cjeloživotnog 

obrazovanja. 

Pristupnik je kao voditelj povjerenstva sudjelovao u 

izradi i/ili izvedbi prihvaćenog programa cjeloživotnog 

učenja ___(upisati naziv programa) _____ 

(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: mrežna poveznica ili preslika odluke o 
imenovanju (u prilogu) 

7. Uvjet sudjelovanja u izradi i izvedbi 

programa transfera znanja i tehnologije 

Da je sudjelovao u izradi i izvedbi programa transfera 

znanja i tehnologije 

Pristupnik je kao ___(upisati voditelj/član/suradnik)__ 

sudjelovao u izradi i izvedbi __(upisati naziv 

programa)__ (navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, 

nastavne i stručne djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: preslika odluke o imenovanju  ili mrežna 
poveznica; za člana /suradnika – potvrda voditelja projekta (u 
prilogu) 

8. Uvjet članstva u međunarodnim ili 

nacionalnim tijelima za znanost i visoko 

obrazovanje 

Da je bio član međunarodnih ili nacionalnih tijela za 

znanost i visoko obrazovanje (Nacionalno vijeće za 

znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 

Akreditacijski savjet AZVO-a, nacionalna područna 

znanstvena vijeća, matični odbori i druga tijela 

nadležna za znanost i visoko obrazovanje koja 

imenuju tijela državne uprave). 

Pristupnik je bio član ________(upisati naziv tijela) ___ 
(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti). 

 

Dokaz: npr.: mrežna poveznica ili preslika odluke o 
imenovanju (u prilogu) 

9. Uvjet članstva u uredništvu znanstvenih i 

stručnih časopisa 

Da je bio najmanje tri godine član uređivačkog 

odbora znanstvenog ili stručnog časopisa ili drugih 

serijskih znanstvenih ili stručnih publikacija 

Pristupnik je bio član uređivačkog odbora _(upisati 

naziv)__, od ____ do_______  (navesti oznaku/broj iz Popisa 

znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti ). 

 

Dokaz: npr.: preslika impresuma (u prilogu) ili mrežna 
poveznica; potvrda ili odluka glavnog urednika/uredništva 

10. Uvjet dobivanja nagrade ili priznanja 

akademskih institucija i udruga 

Da je dobio nagradu ili priznanje koje dodjeljuje 

sveučilište, sveučilišne sastavnice, akademske 

institucije te strukovne, znanstvene ili znanstveno-

stručne udruge. 

Pristupnik je dobitnik ___(upisati naziv nagrade i/ili 

priznanja _______     dodijeljene od ___(upisati naziv) _ 

(navesti oznaku/broj iz Popisa znanstvene, nastavne i stručne 

djelatnosti)  

 

Dokaz: npr.: preslika nagrade/priznanja  ili preslika odluke o 
dodjeli nagrade/priznanja (u prilogu) ili mrežna poveznica 

 

 

Tablica 2: Minimalni i ostvareni broj posebnih uvjeta prema kriterijima Rektorskog zbora (NN 

122/2017) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje _____________________________________ 

Znanstveno-nastavno zvanje 
A. Kriterij nastavnog 

doprinosa 
B. Kriterij znanstveno-- 

stručnog doprinosa 
C. Kriterij institucijskog 

doprinosa 

Upisati predloženo zvanje 

Upisati broj iz 

tablice uvjeta 

Rektorskog zbora 

Upisati broj iz 

tablice uvjeta 

Rektorskog zbora 

Upisati broj iz 

tablice uvjeta 

Rektorskog zbora 



Ime i prezime predloženika  

Upisati broj 

ostvarenih uvjeta 

(prema tab.1) 

Upisati broj 

ostvarenih uvjeta 

(prema tab.1) 

Upisati broj 

ostvarenih uvjeta 

(prema tab.1) 

 

 

Članovi povjerenstva: 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

  



Ad.13. 

Sveučilište u Zagrebu (memorandum sastavnice) 

Sastavnica  

Klasa: 

Urbroj:  

Mjesto, datum 

POTVRDA O INSTITUCIJSKOM ISTRAŽIVANJU KVALITETE NASTAVNOGA RADA 

na temelju rezultata Ankete za procjenu rada nastavnika 

1 10. pitanje iz Anketnoga lista za procjenu nastavnika ne ulazi u prosjek već je informativnoga karaktera 


