Dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 21. stavka 3. podstavka
14. i članka 112. stavka 4. Statuta Fakulteta (pročišćeni tekst), a u vezi članka 81. Statuta, na prijedlog Fakultetskog
kolegija PMF-a utvrđenog na sjednici od 19. lipnja 2018. godine, donijela je

PRAVILNIK O IZBORIMA U ZVANJA I NA RADNA MJESTA NA PRIRODOSLOVN OMATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavn a, nastavna i
suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu (dalje: PMF) sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje:
Zakon) i na njemu utemeljenim propisima, Statutu Sveučilišta, Statutu PMF-a, te općem aktu o ustroju
radnih mjesta.
(2) U skladu s odredbama ovog Pravilnika dodatne uvjete za izbor u određena zvanja utvrđuju fakultetski
odsjeci posebnim pravilnikom.
(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira na to koriste li se u muškom
ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II.

UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA
Članak 2.

(1) Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i znanstveni
savjetnik u trajnom zvanju.
(2) Opći uvjeti za izbor u znanstvena zvanja utvrđeni su Zakonom i na njemu utemeljenim propisima.
(3) Stjecanje znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu. Znanstveno zvanje je trajno, a prestaje prelaskom u
više zvanje ili njegovim oduzimanjem.
(4) Znanstveno zvanje stječe se na temelju postupka koji zahtjevom za izbor pokreće osoba koja smatra da
ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje i/ili znanstvena organizacija s kojom pristupnik
ima sklopljen ugovor o radu.
(5) Uz zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje iz prethodnog stavka ovog članka prilaže se
životopis, te druga dokumentacija iz članka 10. ovog Pravilnika.
(6) Postupak za stjecanje znanstvenog zvanja bez popunjavanja radnog mjesta pokreće se putem ovlaštenog
Vijeća odsjeka. Odluku izboru u znanstveno zvanje donosi matični odbor na temelju mišljenja i prijedloga
Fakultetskog vijeća na način i u postupku utvrđenom Zakonom, Statutom Fakulteta i ovim Pravilnikom.

II.l. Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta

Članak 3.

(1) Znanstvena radna mjesta su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
(2) Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika u istom ili višem
znanstvenom zvanju, odnosno izbor proveden sukladno odredbama Zakona.
(3) Na znanstveno radno mjesto može biti izabrana osoba koja, osim uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka,
ispunjava ostale uvjete utvrđene natječajem, te koja ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete za izbor u
zvanje propisane općim aktom o ustroju radnih mjesta, ovim Pravilnikom i općim aktima fakultetskih
odsjeka.

III.

UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA, NASTAVNA, SURADNIČKA I STRUČNA
ZVANJA I ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA

III.1. Znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta
Članak4.

(1) Znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta su: docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti
profesor u trajnom zvanju.
(2) U znanstveno-nastavno zvanie i na odgovaraiuće radno mjesto. mož,e biti izabrana osoba koia ismmjav;i
uvjete Rektorskog zbora u po'gledu obrazovn~g, nastavnog i stru:čnog rada za izbor u znanstve~o-n.J.astavno
zvanje, te koja ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete za izbor u zvanje propisane općim aktom o ustroju
radnih mjesta, ovim Pravilnikom i posebnim aktima fakultetskih odsjeka, odnosno koja je izabrana ili
ispunjava opće uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje u polju specificiranom natječajem i to kako
slijedi:
za docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, znanstveni
savjetnik u trajnom zvanju
za izvanrednog profesora: viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u
trajnom zvanju
za redovitog profesora: znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
za redovitog profesora u trajnom zvanju: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
(3) U znanstveno-nastavno zvanje docent i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabran onaj pristupnik po
natječaju koji, osim što ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, pokazuje odlike kojima se otvara
perspektiva njegovog prerastanja u voditelja određene znanstvene i nastavne djelatnosti, te koji posjeduje
odgovarajuće međunarodno iskustvo.
(4) U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabran onaj
pristupnil< po natječaju koji, osim što ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, pokazuje elemente
samostalnog voditelja određene znanstvene i nastavne djelatnosti, uz elemente međunarodne afirmacije.
(S) U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabran onaj
pristupnik po natječaju koji, osim što ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, ima međunarodnu
prepoznatljivost mjerenu međunarodnom suradnjom ili međunarodnim nastupima, kao i voditeljstva
vrijedne znanstvene djelatnosti (npr. znanstvenog projekta), te od kojeg se očekuje značajni doprinos u
određenoj znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti.
(6) U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na odgovarajuće radno mjesto može biti
izabran onaj pristupnik po natječaju koji se, osim što ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, značajno
istaknuo u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti.
(7) Specifičnosti dodatnih uvjeta iz stavka 3., 4., S. i 6. ovog članka fakultetski odsjeci mogu utvrditi posebnim
pravilnikom iz članka 1. stavka 2. Pravilnika.

III.2. Nastavna zvanja i radna mjesta
Članak S.

(1) Nastavna zvanja i radna mjesta su: predavač i viši predavač.
(2) U nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za izbor
sukladno Zakonu i na njemu utemeljenim propisima, Statutu PMF-a, općem aktu o ustroju radnih mjesta,
ovom Pravilniku i posebnim aktima fakultetskih odsjeka, pod uvjetom da se na Fakultetu izvode stručni
studiji, te da se radi o izvedbi predmeta unutar sveučilišnog studija koji ne zahtijeva znanstveni pristup.

III.3.

Suradnička

zvanja i radna mjesta
Članak 6.

(1) Suradnička zvanja i radna mjesta su asistent i poslijedoktorand.
(2) Izbori u suradnička zvanja asistent i poslijedoktorand i na odgovarajuća radna mjesta, te u ista naslovna
zvanja, provode se na temelju natječaja, a sve na način i u skladu sa Statutom, ovim Pravilnikom i općim
aktima fakultetskih odsjeka.
2

(3) Ako se plaća i/ili troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija asistenta ili poslijedoktoranda ne
osiguravaju iz vlastitih prihoda Fakulteta ili fakultetskih odsjeka nego iz sredstava Državnog proračuna,
suglasnost za zapošljavanje osobe u suradnička zvanja asistent i poslijedoktorand i na odgovarajuća radna
mjesta daje ministar.
(4) S osobama izabranim po natječaju u suradnička zvanja asistent i poslijedoktorand i na odgovarajuća radna
mjesta sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu s Zakonom. Asistenti i poslijedoktorandi
pomažu u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja, te znanstvenoj i stručnoj djelatnosti
Fakulteta i fakultetskih odsjeka.
(S) Na traženje voditelja znanstvenog ili tehnologijskog projekta, Fakultet može zaposliti, na temelju natječaja,
asistenta ili poslijedoktoranda za rad na projektu na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni
projekt, a sve na način i u skladu sa Statutom, ovim Pravilnikom i općim aktima fakultetskih odsjeka.

III.4.

Stručna

zvanja i radna mjesta
Članak 7.

(1) Stručna zvanja i radna mjesta su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.
(2) U stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za izbor
sukladno Zakonu, općem aktu o ustroju radnih mjesta, te psihofizičke sposobnosti i dodatne uvjete za izbor
prema potrebama pojedinog odsjeka i to kako slijedi:
za stručnog suradnika - visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera
- za višeg stručnog suradnika - 1) znanstveni stupanj magistra prirodnih znanosti ili 2 godine radnog
iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika i 2) koautorstvo 1 znanstvenog ili 3
stručna/stručno-popularna rada vezana uz struku
- za stručnog savjetnika - 1) znanstveni stupanj doktora prirodnih znanosti ili S godina radnog
iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika/višeg stručnog suradnika i 2) koautorstvo
3 znanstvena rada pri čemu se pojedini znanstveni rad može zamijeniti s 3 stručna/stručno
popularna rada vezana uz struku.

III.S. Naslovna zvanja
Članak 8.

(1) U

odgovarajuće

znanstveno-nastavn o, nastavno ili suradničko zvanje može se izabrati osoba bez
ugovora o radu pod uvjetom da ispunjava uvjete za izbor u odnosno zvanje sukladno Zakonu i
na njemu utemeljenim propisima, Statutu Sveučilišta, Statutu Fakulteta, ovom Pravilniku i posebnim
aktima fakultetskih odsjeka, te ako sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog
predmeta (tzv. naslovna zvanje).
(2) Iznimno se osobe mogu birati u naslovna suradnička zvanja, na određeno vrijeme od tri godine, radi
zamjene odsutnih nastavnika i suradnika ili povećanog opsega nastave.
zaključivanja

IV.

POSTUPAK IZBORA U ZVANJAINARADN AMJESTA
Članak 9.

(1) Izbore u znanstvena, znanstveno-nastavn a, nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, te u
ista naslovna zvanja, u svakom pojedinačnom slučaju pokreće Vijeće odsjeka predlažući Fakultetskom
vijeću raspisivanje javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama", dnevnom tisku, na mrežnim
stranicama Fakulteta, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkoga
prostora. Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.
(2) Natječaj za izbore u zvanja i na ista radna mjesta može se raspisati samo ako je radno mjesto, za koje se
raspisuje natječaj, utvrđeno općim aktom o ustroju radnih mjesta na PMF-u, na koji akt je dana suglasnost
od strane Senata Sveučilišta, te ako je osigurano financiranje.
(3) Ukoliko se natječaj iz ovog članka raspisuje radi provođenja postupka izbora zaposlenika u više znanstveno
zvanje i na odgovarajuće znanstveno radno mjesto, odnosno radi provođenja postupka izbora u više
znanstveno-nastavn o, nastavno ili stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, a zbog isteka roka na koji
je izabran u prethodnom postupku izbora na radno mjesto, ovlašteno Vijeće odsjeka predlaže Fakultetskom
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vijeću

raspisivanje natječaja za izbor u više zvanje u skladu s kadrovskom politikom odsjeka utvrđenom od
Odsječkog kolegija u širem sastavu, pod uvjetom da je osigurano finaciranje višeg zvanja i
odgovarajućeg radnog mjesta.
(4) U natječaju iz prethodnog stavka ovog članka objavljuju se:
uvjeti koje moraju ispunjavati pristupnici za izbor u zvanja,
popis isprava koji se uz prijavu moraju priložiti,
rok do kojeg se primaju prijave,
adresu na kojoj se prijave zaprimaju.
strane

Članak 10.

(1) Prijave na natječaj iz prethodnog članka ovog Statuta podnose se Fakultetu. Formalnu ispravnost prijava
utvrđuje dekan, odnosno osobe ili povjerenstvo koje on ovlasti.
(2) Potpune prijave dostavljaju se nadležnom Vijeću odsjeka radi utvrđivanja ispunjavali pristupnik na natječaj
uvjete za izbor u određeno zvanje i na isto radno mjesto.
(3) Uz prijavu na natječaj pristupnik obvezno prilaže životopis u kojem navodi:
osobne podatke
podatke o školovanju i postignutim zvanjima
podatke o poznavanju stranih jezika
podatke o dotadašnjim zaposlenjima, zvanjima i funkcijama
podatke o znanstvenom usavršavanju (institucija i razdoblje)
podatke o članstvu i funkcijama u strukovnim udruženjima, organizacijama i institucijama
podatke o priznanjima i nagradama
podatke o području djelovanja u znanosti i nastavi
podatke o namjeri daljnjeg djelovanja
podatke o objavljenim radovima prema kategorijama
druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta.
(4) Uz prijavu na natječaj iz stavka 1. ovog članka pristupnik obavezno prilaže i:
popis ocjenskih radova (diplomski rad, magistarski rad, doktorska disertacija);
popise objavljenih izvornih odnosno ostalih znanstvenih radova, u kojima treba razlučiti radove
prema bazi koja referira časopis (npr. Web ofSdence Care Collection, Scopus, Medline), a u skladu s
propisanim općim uvjetima za izbor u znanstvena i znanstveno nastavna zvanja. Ako rad nije
izvorni znanstveni rad u punom opsegu (original sdentific article), potrebno je naznačiti kategoriju
rada, kao npr, revijalni članak (review), bilješka (nate) i sl. U dodatku pristupnik treba priložiti i
preslike odnosno separate radova;
popis znanstvenih monografija, odnosno poglavlja u znanstvenim monografijama, uz navođenje
početne i završne stranice. U dodatku pristupnik treba priložiti i presliku naslovne strane s
podacima o djelu, presliku predgovora odnosno uvoda i sadržaja, te prve stranice teksta;
popis objavljenih stručnih radova s preslikama, odnosno separatima radova u prilogu;
popis objavljenih visokoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, te skripata za studente;
popis sudjelovanja na znanstvenim i stručnim sastancima prema kategorijama u kojem pristupnik
posebno navodi pozvana predavanja, sekcijska predavanja i sl. za razliku od postera. Pristupnik
također treba naznačiti glavnog autora, odnosno tko je održao predavanje;
popis predavanja na institucijama;
kratki opis znanstvenih i stručnih rezultata; pristupnik je osobito dužan izdvojiti svoje najvrednije
radove i dostignuća (ne više od 1/3 od broja radova traženih općim uvjetima za izbor), te naznačiti
vlastiti doprinos u koautorskim djelima, obrazložiti vrijednost tih djela i njihov odjek u svjetskoj
literaturi. Odjek djela se obrazlaže brojem citata, ali i načinom na koji je dotični rad prihvaćen u
svijetu znanosti kao temelj za daljnja istraživanja. Pristupnik može priložiti i reference koje ukazuju
na uvažavanje njegova rada.
Članak 11.

(1) Uredne prijave iz prethodnog članka ovog Pravilnika dostavljaju se nadležnomu Vijeću odsjeka radi
utvrđivanja ispunjavali pristupnik uvjete za izbor u određeno zvanje.
(2) Vijeće odsjeka imenuje Stručno povjerenstvo s neparnim brojem članova, najkasnije u roku od 30 dana
nakon isteka roka za prijavu na natječaj.
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(3) U postupku izbora u znanstveno zvanje i na isto radno mjesto članovi Povjerenstva iz prethodnog stavka
ovog članka moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju, a u postupku izbora u znanstveno-nastavn a
zvanja i na ista radna mjesta članovi Povjerenstva moraju biti u istom ili višem znanstveno-nastavn om
zvanju, u odnosu na ono za koje je se provodi izbor, s time da Povjerenstvo može imati najviše dvije trećine
zaposlenika Fakulteta.
(4) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ocjenjuje da li pristupnici na natječaj ispunjavaju natječajne
uvjete za izbor u zvanje i na radno mjesto, te o tome sastavlja izvješće i prijedlog kojim utvrđuje kojeg
pristupnika ili pristupnike predlaže za izbor u zvanje po natječaju. Stručno povjerenstvo dužno je uzeti u
obzir sve relevantne aspekte djelatnosti pristupnika, te sačiniti strukturirano izvješće o ispunjavanju
znanstvenih, nastavnih i stručnih uvjeta pristupnika. Stručno povjerenstvo može zatražiti i dodatno
mišljenje vanjskih stručnjaka o akademskoj djelatnosti pristupnika.
(S) Izvješće stručnog povjerenstva iz prethodnog stavka ovog članka treba sadržavati:
biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o narodnosti i državljanstvu pristupnika, o
stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem
kretanju u službi, rad u znanstvenim društvima i nagrade za znanstveni rad);
znanstvenu djelatnost (dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka ili suradnička zvanja,
podaci o magistarskom odnosno doktorskom radu, objavljeni znanstveni radovi relevantni za izbor u
zvanje, sudjelovanje na znanstvenim projektima domaćim i inozemnim);
podatke o mentorstvu pristupnika na poslijediplomskim studijima, te vođenju magistarskih i
doktorskih radova; u izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove temeljem kojih pristupnik
ispunjava uvjete koje utvrđuje Nacionalno vijeće za izbor u zvanje;
popis objavljenih znanstvenih radova i/ili izlistaj objavljenih znanstvenih radova upisanih u Hrvatsku
znanstvenu bibliografiju kao standardni ispis;
zaključak, mišljenje da li pristupnik/pristupni ci ispunjava/ispunjavaj u uvjete za izbor u zvanje i/ili
radno mjesto i prijedlog povjerenstva.
(6) Stručno povjerenstvo uz izvješće iz prethodnog stavka ovog članka obavezno prilaže kratki opis i ocjenu
znanstvenih i stručnih rezultata na temelju podataka pristupnika u kojima je pristupnik bio dužan izdvojiti
svoje najvrednije radove i dostignuća (ne više od 1/3 od broja radova traženih općim uvjetima za izbor), te
naznačiti vlastiti doprinos u koautorskim djelima, odnosno obrazložiti vrijednost tih djela i njihov odjek u
svjetskoj literaturi.
(7) Ukoliko je za neke od pristupnika na natječaj za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto potrebno
prethodno provesti izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje Stručno povjerenstvo iz stavka l. ovog članka
dužno je izraditi dva izvješća i to posebno izvješće o ispunjavanju ili neispunjavanju uvjeta za izbor u
znanstveno zvanje, a posebno o ispunjavanju ili neispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavn o i
znanstveno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.
(8) Stručno povjerenstvo mišljenje i prijedlog o ispunjavanju ili neispunjavanju uvjeta o pristupniku za izbor
zvanje donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Povjerenstva. Mišljenje i prijedlog pojedinog
člana stručnog povjerenstva, koji nije suglasan s mišljenjem i prijedlogom većine članova povjerenstva,
prilaže se uz izvješće Stručnog povjerenstva.
(9) Stručno povjerenstvo izvješće i prijedlog podnosi Vijeću odsjeka na način i u skladu sa Statutom PMF-a,
ovim Pravilnikom i pravilnicima odsjeka. Vijeće odsjeka odlučuje o izvješću i prijedlogu Stručnog
povjerenstva tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća, te predlaže
Fakultetskom vijeću donošenje odluke o izboru po natječaju onog pristupnika koji u najvećoj mjeri
udovoljava uvjetima natječaja.
(10) Odluku o izboru u zvanje i na radno mjesto po natječaju iz prethodnog članka ovog Statuta donosi
Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova vijeća.
(11) O rezultatima natječajnog postupka obavješćuju se svi pristupnici na natječaj u roku od 15 dana od dana
njegova dovršetka.
Članak 12.

(1) Ukoliko za neke od pristupnika na natječaj iz članka 9. stavka l. ovog Pravilnika treba provesti izbor u
odgovarajuće znanstveno zvanje, odnosno u slučaju davanja mišljenja u postupcima izbora u znanstveno
zvanje koje provodi sastavnica koja nije ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja,
te u postupku za stjecanje znanstvenog zvanja pokrenutom od strane osobe koja smatra da ispunjava uvjete
za izbor u određeno znanstveno zvanje, Vijeće odsjeka, koje je ovlašteno za provođenje dijela postupka
izbora u znanstveno zvanje, imenuje Stručno povjerenstvo od tri člana koji moraju biti u istom ili višem
znanstvenom zvanju, u odnosu na ono za koje se traži izbor, u roku od 30 dana po proteku roka za
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podnošenje prijava na natječaj, odnosno od dana primitka zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje. Barem
jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik Fakulteta.
(2) Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor u
znanstveno zvanje, te predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere u određeno znanstveno zvanje.
Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi ovlaštenom Vijeću odsjeka iz prethodnog stavka ovog članka, u
roku od trideset dana od dana imenovanja.
(3) Ovlašteno Vijeće odsjeka iz stavka 1. ovog članka odlučuje o izvješću Stručnog povjerenstva, te u daljnjem
roku od 30 dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom matičnom odboru putem Fakultetskog vijeća.
(4) Nakon dobivene odluke matičnog odbora, postupak izbora pristupnika po natječaju provodi se na način
utvrđen u prethodnom članku ovog Pravilnika.

V.

POSTUPAKREIZBORA
Članak13.

(1) Ako prethodno nije pokrenut postupak izbora u više znanstveno, znanstveno-nastavno, nastavno ili
stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, osim za redovite profesore u trajnom zvanju, za zaposlenike
izabrane i zaposlene na istim radnim mjestima provodi se postupak reizbora u skladu sa zakonom, Statutom
Sveučilišta, Statutom PMF-a, ovim Pravilnikom i posebnim aktima fakultetskih odsjeka.
(2) Postupak reizbora pokreće ovlašteno Vijeće odsjeka donošenjem odluke o pokretanju postupka reizbora i o
imenovanju Stručnog povjerenstva.
(3) Reizbor se vrši na način da Stručno povjerenstvo Fakultetskom vijeću putem ovlaštenog Vijeća odsjeka
podnosi izvješće o radu zaposlenika svakih pet godina. Oblik izvješća te minimalne uvjete radnih obveza o
kojima se podnosi izvješće propisuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
(4) Fakultetsko vijeće, odnosno ovlašteno vijeće odsjeka može propisati i dodatne uvjete o kojima se podnosi
izvješće.

(5) U postupcima reizbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i stručna zvanja i na ista radna mjesta,
zaposlenik se obvezuje dostaviti:
kratki životopis
popis i citiranost znanstvenih radova
dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora
kratki opis znanstvenih i stručnih aktivnosti koje je zaposlenik provodio od posljednjeg (re)izbora uz
obrazloženje vlastitog doprinosa u koautorskim djelima, vrijednosti tih djela i njihovog odjeka u
svjetskoj literaturi.
popis znanstvenih, nastavnih, stručnih, i ostalih institucijskih aktivnosti koje je zaposlenik provodio od
posljednjeg (re)izbora.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izborima u zvanja i o izborima na radna
mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 003-05/05-01/2, Urbroj: 3804204-07-48 od 05.03.2007. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i o izborima
na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 003-05/05-01/2,
URBROJ:251-58-201-11-95 od 14.01.2011. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izborima u zvanja i o
izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 003-05/0501/2, URBROJ: 251-58-10201-14-140 od 16.01.2014. godine i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izborima u
zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom falrnltetu Sveučilišta u Zagrebu, KLASA:
003-05/17-01/3, URBROJ: 251-58-10205-117-3 od 27.09.2017. godine.
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Članak.15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj
Fakulteta.

ploči

na mrežnoj stranici

KLASA: 003-0S/ 18-01/3
URBROJ: 2S1-S8-10201-18-J
Zagreb, 20. 06. 2018.

::;(
ndra Cižmešija

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj
snagu 28. 06. 2018. godine.

ploči

i na mrežnoj stranici Fakulteta dana 20. 06. 2018. godine i stupa na

,mag.mr.
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