
    PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA  
I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA 

(PROČIŠĆENI TEKST) 
 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) uređuje uvjete i postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i 
suradnička zvanja, te na odgovarajuća radna mjesta kao i prava, obveze i način rada stručnih 
povjerenstva. 

 
 

II. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA 
 
II. 1. Znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik 

 
Članak 2. 

Sukladno odredbi članka 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u 
daljnjem tekstu: Zakon) i članka 1. točka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koje je 
donijelo Nacionalno vijeće za znanost (u daljnjem tekstu: Pravilnik Nacionalnog vijeća za znanost) u 
zvanje: 

 
 - znanstvenog suradnika može biti izabrana osoba koja ima: 

- doktorat znanosti,   
- tri (3) rada objavljena u časopisima zastupljenima u Current Contentsu (u daljnjem 
tekstu: CC) ili Science Citation Index – Expandedu (u daljnjem tekstu: SCIE), od čega 
dvije trećine radova trebaju biti zastupljene u CC. 
 

-  višeg znanstvenog suradnika može biti izabrana osoba koja ima: 
- doktorat znanosti, 
- šest (6) radova objavljenih u časopisima zastupljenima u CC ili SCIE, od čega dvije 
trećine radova trebaju biti zastupljene u CC 
 

- znanstvenog savjetnika može biti izabrana osoba koja ima: 
- doktorat znanosti, 
- dvanaest (12) radova objavljenih u časopisima zastupljenima u CC ili SCIE, od čega 
dvije trećine radova trebaju biti zastupljene u CC. 

 
Članak 3. 

Znanstveno zvanje je trajno, a prestaje prelaskom u više zvanje ili njegovim oduzimanjem u 
slučajevima predviđenim člankom 37. Zakona. 

 
Kao radovi iz prethodnog članka ne priznaju se radovi koji imaju više od deset autora, no 

redoslijed autora nije bitan. 
 
Sažetci kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u CC i SCIE ne 

priznaju se u procesu izbora u znanstvena zvanja. 
 
 
 
III. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA I NA ODGOVARAJUĆA  

RADNA MJESTA 
 
 



III. 1. Znanstveni suradnik 
 

Članak 4. 

U zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika može biti, na vrijeme od pet (5) godina, 
izabrana osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika u istom ili višem znanstvenom zvanju i mora 
zadovoljiti sljedeće dodatne uvjete Fakulteta: 

-  jedan (1) prvoautorski rad u CC/SCIE, 
- dodatnih pet (5) radova u časopisima koji su zastupljeni u bibliografskoj bazi podataka 

Medline/Excerpta Medica, ili u drugim odgovarajućim međunarodnim indeksnim publikacijama, koje 
može zamijeniti jedan (1) dodatni rad objavljen u CC/SCIE (povrh minimalno potrebnog broja od tri 
(3) rada u CC/SCIE), 

-  aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenog projekta; 
-  četiri (4) priopćenja na znanstvenim skupovima, od kojih dva (2) na međunarodnom skupu, 
-  da se u svom znanstvenom području usavršavao u međunarodno prepoznatim institucijama 
u zemlji ili inozemstvu u kontinuiranom trajanju od najmanje tri (3) mjeseca; 
-  objavljen jedan novi članak, od zadnjeg izbora, u glasilu Medicina Fluminensis. 
 

III. 2. Viši znanstveni suradnik 
 

Članak 5. 

U zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika može biti, na vrijeme od pet (5) 
godina, izabrana osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika u istom ili višem znanstvenom zvanju i 
mora zadovoljiti sljedeće dodatne uvjete Fakulteta: 

-  tri (3) prvoautorska rada u CC/SCIE, 
- dodatnih deset (10) radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u bibliografskoj bazi 

podataka Medline/Excerpta Medica, ili u drugim odgovarajućim međunarodnim indeksnim 
publikacijama, a pet (5) takvih radova može zamijeniti jedan (1) rad objavljen u CC/SCIE (povrh 
minimalno potrebnog broja od šest (6) radova u CC/SCIE), 

-  da je bio voditelj znanstvenog projekta, 
-  najmanje šest (6) priopćenja na znanstvenim skupovima, od čega najmanje tri (3) priopćenja 

na međunarodnim znanstvenim skupovima, 
- da se u svom znanstvenom području, struci ili nastavi usavršavao u međunarodno 

prepoznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu u kontinuiranom trajanju od najmanje šest (6)  
mjeseci, 

-  objavljen jedan novi članak, od zadnjeg izbora, u glasilu Medicina Fluminensis. 
 
 
III. 3. Znanstveni savjetnik 

 
Članak 6. 

U zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika može biti, na vrijeme od pet (5) godina, 
izabrana osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika u istom znanstvenom zvanju i mora zadovoljiti 
sljedeće dodatne uvjete Fakulteta: 

- pet (5) prvoautorskih radova u CC/SCIE, 
- dodatnih petnaest (15) radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u bibliografskoj 

bazi podataka Medline/Excerpta Medica ili u drugim odgovarajućim međunarodnim indeksnim 
publikacijama, a pet (5) takvih radova može zamijeniti jedan (1) rad objavljen u CC/SCIE (povrh 
minimalno potrebnog broja od dvanasest (12) radova u CC/SCIE), 

- voditeljstvo znanstvenog ili tehnologijskog projekta,  
- najmanje deset (10) priopćenja na znanstvenim skupovima, od čega najmanje pet (5) 

priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, 
-  objavljen jedan novi članak, od zadnjeg izbora, u glasilu Medicina Fluminensis. 

 

 

 



Članak 7.  

Za ponovni izbor (reizbor) na isto znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, višeg 
znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika potrebno je, nakon posljednjeg izbora, objaviti dva (2) 
rada u časopisima zastupljenim u međunarodnim indeksnim publikacijama, od kojih je barem jedan 
(1) u časopisu kojeg indeksira CC.  

 

Članak 8.  

Stručno povjerenstvo koje ocjenjuje uvjete pristupnika za izbor u znanstveno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto, dužno je uzeti u obzir sve aspekte znanstvene djelatnosti pristupnika, te 
sačiniti strukturirano izvješće o ispunjavanju uvjeta pristupnika. 

 
 

IV. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA  
I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA 

 
IV. 1. Opći uvjeti 
 

Članak 9. 
 
 U znanstveno-nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane 
člankom 93. Zakona i Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja koju je donio Rektorski zbor (u daljenjem tekstu: Odluka 
Rektorskog zbora). 
 Pristupnici koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavna zvanja moraju imati pozitivno 
ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima u skladu s odlukom Rektorskog zbora 
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja. 
 Pristupnici moraju imati pozitivnu evaluaciju održane nastave od povjerenstva i studenata 
prema tablici koja se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 
 Pristupnici moraju imati pisanu suglasnost čelnika ustrojbene jedinice u kojoj je zaposlen 
pristupnik. 
 Za struke sa specijalizacijom pristupnici moraju imati položen specijalistički ispit. 
 Za struke bez specijalizacije pristupnici moraju imati tri (3) godine staža u znanstvenom polju. 
 Dodatni uvjeti Fakulteta propisani člankom 10., 12. i 14. ovog Pravilnika odnose se samo na 
pristupnike koji se biraju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva. 
 
 
IV. 2. Docent 

 
Članak 10. 

 
U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba 

koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja znanstvenog suradnika (ili višeg znanstvenog 
zvanja). 

Pristupnik mora ispuniti dva (2) od sljedeća četiri (4) uvjeta Rektorskog zbora: 
(1) da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, uključujući i status znanstvenog novaka, 

računajući razdoblje od pet (5) godina prije datuma pokretanja izbora, sudjelovao u 
izvođenju nastave na nekom visokom učilištu od barem devedeset (90) norma sati, 

(2) da je pomagao studentima preddiplomskih/diplomskih studija pri izradi 
završnih/diplomskih radova i pri tome da je objavio barem jedan (1) rad u koautorstvu sa 
studentom, 

(3) da se u svom znanstvenom području, struci ili nastavi usavršavao u međunarodno 
prepoznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu u trajanju od najmanje tri (3)  mjeseca, 

(4) da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje tri (3) rada na znanstvenim skupovima, od 
kojih jedan na međunarodnom znanstvenom skupu, 

 



 
Pristupnik mora ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 

 - jedan (1) od sljedeća dva (2) uvjeta: 
  (1) aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenog projekta, 
  (2) dodatnih pet (5) radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnim 

indeksnim publikacijama utvrđenim u članku 4. stavku 1. podstavku 2. ovog Pravilnika, koje može 
zamijeniti jedan (1) dodatni rad objavljen u CC/SCIE (povrh minimalno potrebnog broja od tri (3) 
rada u CC/SCIE), 

- završen tečaj vještine vođenja nastave (kod prvog izbora), neće se primjenjivati do daljnjega 
temeljem Odluke Fakultetskog vijeća klasa:003-09/06-02/35 od 20. siječnja 2009. godine, 
- najmanje tri (3) rada iz znanstvenog područja i polja za temeljne medicinske znanosti, a iz 
znanstvenog područja, polja i grane za kliničke medicinske znanosti,  
-  objavljen jedan novi članak, od zadnjeg izbora, u glasilu Medicina Fluminensis. 
 

Članak 11. 
 

Pristupnici koji se ponovno biraju u znanstveno-nastavno zvanje docenta u skladu s člankom 
102. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebaju ispuniti tri (3) uvjeta 
Rektorskog zbora, koje biraju među uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 
također i među uvjetima za izbor u izvanrednog profesora. 

 
Pristupnici koji su u postupku reizbora moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate 

institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske 
ankete koju provodi Fakultet. 

 
 
IV. 3. Izvanredni profesor 
 

Članak 12. 

 
U zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora može biti, na vrijeme od pet (5) godina, 

izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja višeg znanstvenog suradnika (ili 
višeg znanstvenog zvanja). 

Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: 
- da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno 

izvodio nastavu od barem tristo (300) norma sati. 
Uz to, pristupnik mora ispuniti tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta: 
(1) da je autor ili koautor jednog (1) objavljenog sveučilišnog udžbenika, znanstvene knjige ili 

priručnika, odnosno da je na web stranici Fakulteta postavio svoja predavanja kao nastavni 
tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva, 

(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 Fakultetskog vijeća, 

(3) da je pod njegovim mentorstvom izrađeno najmanje sedam (7) završnih ili diplomskih 
radova te da je pri tome objavio barem dva (2) rada u koautorstvu sa studentom, 

(4) da se nakon stjecanja doktorata usavršavao u svom znanstvenom području, struci ili nastavi 
u uglednim institucijama u inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje jedne (1) godine, 

(5) da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje pet (5) radova na znanstvenim skupovima, 
od kojih dva (2) na međunarodnim znanstvenim skupovima, 

(6) da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, 
što dokazuje objavljivanjem barem jednog (1) znanstvenog rada u znanstvenom časopisu u 
koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij. 

 
Pristupnik mora ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 
-  dva (2) prvoautorska rada u CC/SCIE; 
- dodatnih deset (10) radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnim 

indeksnim publikacijama utvrđenim u članku 4. stavku 1. podstavku 2. ovog Pravilnika, a pet (5) 



takvih radova može zamijeniti jedan rad objavljen u CC/SCIE (povrh minimalno potrebnog broja od 
šest (6) radova u CC/SCIE), 

- najmanje šest (6) radova iz znanstvenog područja i polja za temeljne medicinske znanosti, a 
iz znanstvenog područja, polja i grane za kliničke medicinske znanosti, 
- dva (2) od sljedećih pet (5) uvjeta: 
(1) da je sudjelovao u nastavi izbornog predmeta, 
(2) da je sudjelovao u nastavi tečaja trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, 
(3) da sudjeluje u nastavi na poslijediplomskim studijima,  
(4) da je pod njegovim mentorstvom obranjena doktorska disertacija ili magisterij znanosti, 
(5) aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata nakon posljednjeg izbora u zvanje, 
-  objavljen jedan novi članak, od zadnjeg izbora, u glasilu Medicina Fluminensis. 
   
 

Članak 13. 
 

Pristupnici koji se ponovno biraju u znanstveno-nastavno izvanrednog profesora u skladu s 
člankom 102. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebaju ispuniti pet 
(5) uvjeta Rektorskog zbora, koje biraju među uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanrednog profesora, a također i među uvjetima za izbor u redovitog profesora.  

 
Pristupnici koji su u postupku reizbora moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate 

institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske 
ankete koju provodi Fakultet. 

 
 
IV. 4. Redoviti profesor 

 
Članak 14. 

 
U zvanje redovitog profesora može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja 

ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika. 
Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: 
- da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno 

izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati. 
Uz to pristunik mora ispuniti četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta: 
(1) da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2)  

priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva 
(2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva, 

(2) da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih 
radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom, 

(3) da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, 
što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u 
koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij, 

(4) da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje 
četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano 
predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu, 

(5) da je bio najmanje četiri (4) godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je 
bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih 
knjiga, 

(6) da je recenzirao barem deset (10) članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova 
sa znanstvenih skupova, 

(7) da je vodio najmanje jedan (1) znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem 
jednom (1) međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu, 

(8) da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije (2) godine na uglednim 
inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja. 

 
 



Pristupnik mora ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 
 - najmanje tri (3) prvoautorska rada u CC/SCIE, 

- dodatnih dvanaest (12) radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnim 
indeksnim publikacijama utvrđenim u članku 4. stavku 1. podstavku 2. ovog Pravilnika, a pet (5) 
takvih radova može zamijeniti jedan rad objavljen u CC/SCIE (povrh minimalno potrebnog broja od 
dvanaest (12) radova u CC/SCIE)  

- najmanje dvanaest (12) radova iz znanstvenog područja i polja za temeljne medicinske      
  znanosti, a iz znanstvenog područja, polja i grane za kliničke medicinske znanosti, 
- sudjelovanje u nastavi na poslijediplomskim studijima i tečajevima trajnog medicinskog 

usavršavanja I. kategorije,  
- mentorstvo obranjene doktorske disertacije ili magisterija znanosti. 

            -  objavljen jedan novi članak, od zadnjeg izbora, u glasilu Medicina Fluminensis. 
 
 
IV. 5. Redoviti profesor (trajno zvanje) 

 

Članak 15. 

 
U postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) 

pristupnik treba ispuniti šest (6) od dvanaest (12) uvjeta Rektorskog zbora, od kojih su osam 
(označenih brojevima 1-8) navedeni za redovitog profesora u članku 14. ovog Pravilnika, te prošireni s 
još sljedeća četiri (4) uvjeta: 

(1) da je bio pozvani predavač na barem dva (2) međunarodna znanstvena skupa, 
(2) da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva (2) studijska programa, ili barem dva (2) 

sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige, 
(3) da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili 

čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici, 
(4) da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili nastavni rad. 

 
Članak 16. 

 
Iznimno nastavnik može biti izabran u više znanstveno-nastavno zvanje i prije isteka roka od 

pet (5) godina, ali ne prije isteka tri (3) godine u prethodnom znanstveno-nastavnom zvanju, ako je 
unaprijedio nastavni proces prihvaćenim unapređenjem nastavne metodike ili sadržaja, te ako je 
objavio barem dva puta više CC/SCIE radova od onog broja koji predstavlja minimum za 
napredovanje. 

Ovo ne vrijedi u slučaju izbora redovitog profesora u trajno zvanje. 
 

Članak 17. 
 

Stručno povjerenstvo koje ocjenjuje uvjete pristupnika u izboru u znanstveno-nastavno zvanje, 
dužno je uzeti u obzir sve aspekte djelatnosti pristupnika (znanstvene, nastavne i stručne) te sačiniti 
strukturirano izvješće o ispunjavanju znanstvenih, nastavnih i stručnih uvjeta pristupnika. 

 
 

V. UVJETI ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA 
 
V. 1. Opći uvjeti 

 
Članak 18. 

 
U nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 98. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu 



nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja koju je donio Rektorski zbor ( u 
daljenjem tekstu: Odluka Rektorskog zbora). 

Pristupnici koji se prvi puta biraju u nastavna zvanja moraju imati pozitivno 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 Fakultet. 
 
V.2. Predavač 
 

Članak 19. 

 
U zvanje predavača može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava 

uvjete iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
Uz opće uvjete pristupnik treba ispuniti dva (2) od sljedećih pet (5) uvjeta Rektorskog zbora: 

1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti; 

2. da je održao jedno (1) javno izlaganje na znanstvenim ili stručnim skupovima iz područja struke 
iz koje se provodi postupak izbora u zvanje predavača; 

3. da je objavio ukupno najmanje dva (2) stručna ili jedan (1) znanstveni rad (pri čemu stručni 
radovi ne mogu bit prikazi), ili dva (2) prijevoda stručnih ili znanstvenih tekstova vezanih uz struku 
koju predavač predaje, odnosno književnih tekstova u slučaju da se predavač bira iz područja znanosti 
o jeziku i književnosti, odnosno jedan (1) stručni ili znanstveni rad i jedan (1) prijevod; 

4. da je sudjelovao na najmanje jednom (1) seminaru ili radionici za stručno usavršavanje s 
odgovarajućom potvrdom, ili da je aktivno sudjelovao u organizaciji ili vođenju ekipa međunarodnog, 
nacionalnog ili sveučilišnog sportskog natjecanja studenata, (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu); 

5. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije datuma 
pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem trideset (30) norma sati. 

Pri reizboru u nastavno zvanje predavača pristupnik treba ispuniti uvjet naveden pod Općim 
uvjetima u članku 18. stavku 3. ovog Pravilnika te ispuniti tri (3) uvjeta, koje biraju među uvjetima za 
izbor u nastavno zvanje predavača, a također i među uvjetima za izbor u višeg predavača. 

 
V. 3. Viši predavač 

 

Članak 20. 

 
U zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 4. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Uz opće uvjete pristupnik treba ispuniti sljedeće uvjete Rektorskog zbora: 

-  da je od izbora u zvanje predavača ili pet godina prije izbora u zvanje višeg predavača svake godine  
održao  (60) norma sati nastave, 

-  da je objavio najmanje tri (3) stručna ili znanstvena rada. 

Uz navedene uvjete pristupnik treba ispuniti još tri (3) uvjeta od sljedećih šest (6) uvjeta: 

1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti; 

2. da je na web-stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja/vježbe kao nastavni tekst, koji je 
pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva; 

3. da je autor ili koautor u barem jednoj značajnijoj studiji ili opsežnijem radu (npr. udžbenik, 
nastavna skripta, rječnik) 

4. da je sudjelovao sveukupno u najmanje dvije (2) od sljedećih stručnih aktivnosti: 



• recenzija ili lektura radova objavljenih u stručnim/znanstvenim časopisima;  

• konferencijsko prevođenje na akademskoj razini (samo za izbor nastavnika stranog jezika); 

• organizacija i aktivno sudjelovanje u stručnom odnosno studijskom putovanju s izvođenjem 
nastave; 

• organizacija gostovanja stranih predavača; 

• organizacija i aktivno sudjelovanje u ljetnoj školi s programom cjelodnevne nastave; 

• da je u nastavnom zvanju predavača održao najmanje dva (2) ciklusa stručnog usavršavanja ili 
barem jedan (1) tečaj stranog jezika (samo za izbor nastavnika stranog jezika); 

• aktivno sudjelovanje u organizaciji ili vođenju ekipa na najmanje dva (2) međunarodna, 
nacionalna ili međusveučilišna sportska natjecanja studenata (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu). 

5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva (2) rada na znanstvenim ili stručnim 
skupovima od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu; 

6. da je aktivno sudjelovao u radu strukovnih odnosno studentskih sportskih udruga odnosno 
organizacija, s tri (3) sudjelovanja u ljetnim sportskim školama (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu), odnosno s tri (3) sudjelovanja na seminarima stručnog usavršavanja, 
radionicama, konferencijama i sl. s odgovarajućom potvrdom; 

Pri reizboru u nastavno zvanje višeg predavača pristupnik treba ispuniti  uvjet naveden pod Općim 
uvjetima u članku 18. stavku 3. ovog Pravilnika te ispuniti četiri (4) uvjeta, koje biraju među uvjetima 
za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, a također i među uvjetima za izbor u profesora visoke 
škole. 

 
 

VI. UVJETI ZA IZBOR U SURADNIČKA ZVANJA 
 
VI. 1. Asistent, asistent-znanstveni novak 

 
Članak 21. 

 
Za asistenta i asistenta-znanstvenog novaka može biti izabrana osoba iz reda najuspješnijih 

studenata radi provođenja dijela nastavnog procesa, te provođenja znanstvene i stručne djelatnosti 
Fakulteta.  

 
 
VI. 2. Viši asistent, viši asistent-znanstveni novak 

 
Članak 22. 

 
Za višeg asistenta i višeg asistenta-znanstvenog novaka može biti izabrana osoba s doktoratom 

znanosti. 
 

Članak 23.  

 
Uz minimalne uvjete utvrđene u članku 21. i 22. ovog Pravilnika, osobe koje se nalaze u 

postupku izbora u suradnička zvanja posebno se vrednuju prema mjerilima: 
- uspješnosti u diplomskom studiju, 
- trajanja studija, 
- znanstvenih radova tijekom i nakon studija,  
- nastavnog iskustva, 
- stručnim radom nakon studija, 
- znanja stranog jezika,  



- posjedovanja akademskog zvanja,  
- posebnog mišljenja voditelja ustrojbene jedinice,  
- pismenih preporuka ranijih mentora te drugih znanstvenika i nastavnika koji poznaju rad 

pristupnika.  
Tablica bodovanja za prvi izbor suradnika nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov 

sastavni dio.  
 

Članak 24. 
 
Stručno povjerenstvo koje ocjenjuje uvjete pristupnika u izboru u suradničko zvanje, dužno je 

uzeti u obzir sve aspekte djelatnosti pristupnika (znanstvene, nastavne i stručne) te sačiniti 
strukturirano izvješće o ispunjavanju znanstvenih, nastavnih i stručnih uvjeta pristupnika. 

 
 
VII. POSTUPAK IZBORA U ZVANJA I NA RADNA MJESTA 

 
Članak 25. 

 
 Postupak izbora znanstvenika, nastavnika ili suradnika u određeno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto pokreće Fakultetsko vijeće odlukom o raspisivanju javnog natječaja. 
 
 

Članak 26. 

 
Fakultet je dužan prije raspisivanja natječaja za izbor znanstvenika, nastavnika ili suradnika u 

zvanja i na odgovarajuća nova radna mjesta zatražiti suglasnost Sveučilišta.  
 
Natječaj se raspisuje za izbor znanstvenika, nastavnika ili suradnika u pojedino znanstveno, 

znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto u određenom 
znanstvenom području, polju ili grani. 

 
Kada je to potrebno natječaj se može raspisati i uz navođenje ustrojbene jedinice Fakulteta, za 

rad na znanstvenom projektu i sl. 
 
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, i na Internet stranicama 

Sveučilišta i Fakulteta. 
 

Članak 27. 

 
Fakultetsko vijeće najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj  imenuje stručno 

povjerenstvo za izbor pristupnika koje se sastoji od tri (3) člana koji moraju biti u istom ili višem 
zvanju od onog za koje je raspisan natječaj, vodeći računa da je jedan član stručnog povjerenstva iz 
znanstvene grane u koju se pristupnik bira, a ostali iz odgovarajućeg znanstvenog polja.  

 
Prilikom izbora u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja, najmanje jedan član stručnog 

povjerenstva mora biti nastavnik ili znanstvenik koji nije zaposlenik Fakulteta. 
 

Članak 28. 

 

Stručno povjerenstvo dužno je u roku od trideset (30) dana od imenovanja dostaviti izvješće s 
mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju propisane uvjete.  
 

Fakultetsko vijeće u daljnjem roku od trideset (30) dana izabire u zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto pristupnika koji u najvećoj mjeri ispunjava uvjete natječaja. 



             Članak 29. 

 
Ako neki od pristupnika nemaju potrebno znanstveno zvanje, prilikom izbora u znanstveno-

nastavno zvanje provodi se postupak izbora u znanstveno zvanje. Ako je Fakultet ovlašten za 
provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje Fakultetsko vijeće, najkasnije u roku od 
trideset (30) dana od zaključenja natječaja imenuje stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u 
znanstveno zvanje, a sukladno članku 27. ovog Pravilnika. 

 
Stručno povjerenstvo dostavlja svoje mišljenje u roku od trideset (30) dana od dana 

imenovanja. 
 
Fakultet u daljenjem roku od trideset (30) dana od podnošenja izvješća, upućuje usvojeno 

izvješće i prijedlog za izbor u znanstveno zvanje Matičnom odboru. 
 
Nakon obavljenog izbora u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo nastavlja postupak izbora 

pristupnika u znanstveno nastavno zvanje, sukladno odredbi članka 28. ovog Pravilnika. 
 

Članak 30. 

 
Izvješće stručnog povjerenstva mora sadržavati opće odredbe u vezi s raspisanim natječajem, 

biografske podatke o pristupnicima, podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti pristupnika, 
zaključak, mišlljenje i prijedlog, u privitku popis objavljenih znanstevnih i stručnih radova, te pisanu 
ocjenu o nastupnom predavanju (ako je potrebna).  

 
 

Članak 31. 

Izvješće stručnog povjerenstva je pozitivno ako je povoljno mišljenje dala većina članova 
stručnog povjerenstva. 

Mišljenje i prijedlog pojedinog člana stručnog povjerenstva, koji nije suglasan s mišljenjem i 
prijedlogom većine članova povjerenstva pridodaje se uz izvješće stručnog povjerenstva. 

 
Članak 32.  

 
Vijeće donosi odluku o izboru u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta. Izbor u zvanje 

redovitog profesora i znanstvenog savjetnika potvrđuje Senat, kojom potvrdom izbor u zvanje postaje 
pravovaljan. 

Svi pristupnici u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta obavješćuju se o 
rezultatima izbora u roku 15 dana od dana njegova dovršenja. 

Ako Senat ne potvrdi izbor koji je provelo Fakultetsko vijeće, izborni postupak se poništava. 
 
 

Članak 33. 

 
Za izbor osobe u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje primjenjuju se 

odredbe ovog Pravilnika koje propisuju postupak i uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje.  
 

Članak 34. 

 
Fakultetsko vijeće većinom glasova nazočnih članova donosi odluku o izboru u zvanje ili 

mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje. 
 
Na sva pitanja postupka koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, primjenjivati će se odredbe 

Pravilnika o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta na Sveučilištu u Rijeci. 



VII.1. Ponovni izbor (reizbor) i redovito napredovanje 
 

Članak 35. 

 
Svi nastavnici po isteku roka na koji su izabrani podliježu ponovnom izboru ili redovitom 

napredovanju, prema odredbama ovog Pravilnika. 
Dekan je dužan pokrenuti postupak ponovnog izbora (reizbora) ili redovitog napredovanja 

najmanje tri mjeseca prije isteka roka na koji su nastavnici ili znanstvenici izabrani. 
 

VII.2. Sklapanje ugovora o radu 
 

Članak 36. 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća o izboru pristupnika u zvanje, dekan sklapa ugovor o 
radu. 

 
Članak 37. 

Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati uglavke utvrđene Pravilnikom o 
radu Fakulteta. 

 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 38. 

 
Tablica procjene nastavnih aktivnosti i Tablica bodovanja za prvi izbor suradnika (prilozi 1.i  

2.) nalaze se u privitku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. 
 

Članak 39. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Fakulteta. 
  
Klasa: 003-05/12-02/01 
Urbroj: 2170-24-01-12-01 

 
Dekan: 

 
Prof. dr. sc. Alan Šustić 

 
Na temelju Odluke dekana klasa:110-02/11-01/96, ur.broj:2170-2401-11-1 od 23. studenog 

2011.  godine Stručne službe Fakulteta, dana 13. veljače 2012. godine utvrdile su pročišćeni tekst 
Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  
 Pročišćeni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta obuhvaća slijedeće: Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta od 11. travnja 2006. godine, Odluku Fakultetskog vijeća klasa:003-06/09-02/151, ur.broj:2170-
24-01-09-01 od 07. travnja 2009. godine, Odluku Fakultetskog vijeća klasa:003-06/10-02/261, 
ur.broj:2170-24-01-10-01 od 25. svibnja 2010. godine, Odluku Fakultetskog vijeća klasa:003-06/10-
02/321, ur.broj:2170-24-01-10-01 od 29. lipnja 2010. godine, te Odluku Fakultetskog vijeća 
klasa:003-06/12-02/58, ur.broj:2170-24-01-12-01 od 24. siječnja 2012. godine. 
                    

Tajnica Fakulteta: 
              

    Nataša Cikuša, dipl. iur. 



PRILOG 1. 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI  
MEDICINSKI FAKULTET  
STRUČNO POVJERENSTVO 
 

TABLICA PROCJENE NASTAVNIH AKTIVNOSTI 
 

IME I PREZIME:__________________________________________ 
 

  A B C Ø 

Ispunjenje satnice     

Kvaliteta nastave i odnos prema studentima na temelju 
studentske ankete 

    

Doprinos u pripremi i provođenju ispita     

Nastavni tekstovi     

Unapređenje nastave     

D
IP

L
O

M
SK

A
 N

A
ST

A
V

A
 

Izborna nastava     

voditeljstvo predmeta      
Doktorski studij 

sudjelovanje u predmetu     

voditeljstvo predmeta      
Specijalistički studij 

sudjelovanje u predmetu     

voditeljstvo poslijediplomskog 
tečaja stalnog medicinskog 
usavršavanja I. kategorije 

    

voditeljstvo ostalih tečajava     

P
O

SL
IJ

E
D

IP
L

O
M

SK
A

 N
A

ST
A

V
A

 

 
Trajna edukacija 

sudjelovanje u tečajevima     

Diplomski studij (diplomandi)     

Doktorski studij (doktorandi, magistrandi)     

Specijalistički studij (diplomandi)     

M
E

N
T

O
R

S
T

V
O

 

Program specijalizacije liječnika (specijalizanti)     

 Rad u povjerenstvima fakulteta     

A = izvrstan 
B = zadovoljava, prosječan angažman 
C = ne zadovoljava 

Članovi Stručnog povjerenstva: 
 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________



PRILOG 2. 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI  
MEDICINSKI FAKULTET  
STRUČNO POVJERENSTVO  

 
TABLICA BODOVANJA ZA PRVI IZBOR  

SURADNIKA U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENT ILI VIŠI ASISTENT,  
TE ZNANSTVENOG NOVAKA U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENT ILI VIŠI ASISTENT 

 
___________________________________________________________________________ 

(ime i prezime) 
 

 
I. Uvidom u priložene isprave pristupnika/ce o ispunjavanju općih uvjeta, stručno povjerenstvo    
   utvrđuje sljedeće: 

 
Državljanstvo Republike Hrvatske - da - ne 
Aktivno znanje engleskog jezika - da - ne 
Aktivno znanje rada s računalom - da - ne 
Završeni studij medicine ili drugi odgovarajući 
sveučilišni diplomski studij 

- da - ne 

Prosjek studija od najmanje 4,0 - da - ne 
Pozitivni rezultat testa motiviranosti za rad u 
odabranom specijalističkom području 

- da - ne 

 
 
II. Prema mjerilima posebnih uvjeta pristupnik/CA za prvi izbor suradnika u suradničkom zvanju  
    asistent   ili viši asistent, te znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent ili viši asistent  
    boduje se na sljedeći način: 
 
MJERILO Pojedinačni 

broj bodova 
Maksimalni 
broj bodova 

Ukupni broj 
bodova 

Prosječna ocjena na diplomskom 
studiju od 4,1 – 5,0 za svaku decimalu 

1 10  

Trajanje studija od 6,6 – 7,0 godina -2 -2  
Trajanje studija od 7,1 - 7,5 godina -4 -4  
Trajanje studija od 7,6 i više godina -6 -6  
Demonstratura (1 godina=1 bod) 1 5  
Rektorova nagrada (4 boda), 
Dekanova nagrada (2 boda) 

2 ili 4 4  

Rad u časopisu objavljenom u CC-u i 
SCI-u po radu 

3 6  

Rad u časopisu referiranim u Medline-u 
ili drugim odgovarajućim bazama 

1 2  

Rad u uredništvu studentskog 
časopisa 

1 1  

Aktivni rad u studentskim organizacijama 
ili udrugama registriranim za stručni i 
znanstveni rad na Fakultetu ili aktivni rad 
u organiziranim studentskim 
aktivnostima u trajanju od najmanje 
jedne godine 

1 1  



 
 
Aktivni rad u tijelima i 
povjerenstvima Fakulteta 

1 2  

Aktivno sudjelovanje na 
studentskom kongresu (1 
rad-0,5 boda) 

0,5 3  

Sudjelovanje na organiziranoj  
ljetnoj školi, tečaju ili organiziranoj ljetnoj 
praksi od najmanje 4 tjedna. 

1 2  

Športaš član sveučilišne, 
reprezentativne ili olimpijske vrste 

2 2  

Aktivno znanje drugog svjetskog 
jezika 

2 2  

Aktivno znanje svakog sljedećeg 
svjetskog jezika 

1 1  

Mišljenje stručnog povjerenstva (na 
temelju razgovora) 

5 15  

 
 
 

III. Stručno povjerenstvo utvrđuje da je pristupnik/ca _________________________________ 
      postigao/la  ukupno ___________ bodova. 
 
 
*Pročelnik Katedre, Klinike ili Zavoda na koju se vrši izbor član je Stručnog povjerenstva. 
 

 
 
 
 

Članovi Stručnog povjerenstva: 
 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


