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NAPUTAK
o uvjetima i postupku za izbor u nastavna (naslovno- nastavna) i suradnička zvanja na
VŠIKM

Uvjeti i postupak za izbor u nastavna ( naslovno-nastavna ) te suradnička zvanja regulirani su
sljedečim propisima :
1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. ( Nar.nov. 123/03,do Nar.nov.
101/14 )
2. Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatonosti u postupku izbora u nastavna
zvanja. ( Nar.nov. 20/12, Nar.nov. 85/13, Nar.nov. 04/15)
3. Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka u nastavna
zvanja. (Nar.nov. 119/05, Nar.nov. 20/12, Nar.nov. 85/13, Nar.nov. 04/15)
4. Smjernice o radu stručnih povjerenstva u postupku izbora u nastavna zvanja koje je
usvojilo Vijeće veleučilišta i visoke škole RH. ( Na 18. sjednici 29.lipnja 2006.godine )
5. Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja (
koje je donijelo Vijeće Veleučilišta i visokih škola RH, Nar.nov.119/05 )

Nastavna zvanja na veleučilištu i visokoj školi su
1. predavač ,
2. viši predavač ,
3. profesor visoke škole
4. profesor visoke škole u trajnom zvanju.
Suradničko zvanje na veleučilištu i visokoj školi je
asistent.
Postupak izbora u nastvana zvanja te odgovarajuča radna mjesta provodi škola na temelju javnog
natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama,dnevnom tisku,na interntskoj stranici Visokog
učilišta te na službenoj internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora.
Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.
Stručno vijeće škole najkasnije 90 dana od zaključenja natječaja izabire u nastavno zvanje ili na
odgovarajuće radno mjesto bira onog pistupnika koji u najvećoj mjeri udovoljava uvjetima
natječaja i gore citiranim propisima.
S osobom izabranom u nastavno zvanje i radno mjesto sklapa se ugovor o radu na neodređeno
vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.

S osobama koja su izabrana u naslovna zvanja ne sklapa se ugovor o radu.
Na visokoj školi nastavnici se biraju u nastavna zvanja i na radna mjesta koja odgovaraju tim
zvanjima.
Na veleučilištu i visokoj školi nema radnih mjesta koji odgovaraju znanstveno- nastavnim
zvanjima ,ali nastavu u svom zvanju mogu izvoditi nastavnici izabrani u znanstveno
nastavna ili naslovna zvanja na sveučilištima.

IZBOR U NASTAVNO ZVANJE PREDAVAČA
Članak 98.stavak 3 Zakona o znanstvenoj djelatnosi i visokom obrazovanju
U nastavno zvanje predavača i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima
završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ispunjene nužne
uvjete koje propisuju Vijeće veleučilišta i visokih škola, najmanje tri godine radnog iskustva u
struci, pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, ako se prvi put
izabire na nastavno radno mjesto, te ispunjene uvjete propisane statutom visokog učilišta.
Uz ove uvjete pristupnik mora ispuniti i sljedeće uvjete ( članak 1.Odluke o uvjetima za ocjenu
nastavne i stručne djelatosti u postupku izbora u nastavna zvanja )
1. da je u suradničkom, nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, računajući razdoblje od
tri godine prije pokretanja izbora, kontinuirano izvodila nastavu u sustavu visokog
obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati (kumulativno) ili je održala jedno ili
više javnih predavanja iz područja struke za koju se provodi postupak izbora
i jedan od sljedećih uvjeta :
1. da ima dva (2) objavljena stručna ili znanstvena ili umjetnička rada, objavljena u časopisu
ili zborniku radova s recenzijom ili jedan stručni, znanstveni odnosno umjetnički rad i
jedan (1) izvedeni ili nagrađeni stručni, znanstveni ili umjetnički projekt, ili je nositelj
priznatog patenta primijenjenog u praksi;
2. da je magistar specijalist ili diplomirani specijalist struke (završen studij trajanju najmanje
10 semestara) i ima jedan (1) stručni ili znanstveni rad, objavljen u recenziranom časopisu
ili zborniku radova s recenzijom, ili jedan (1) izvedeni ili nagrađeni stručni, znanstveni ili
umjetnički projekt, ili je nositelj priznatog patenta primijenjenog u praksi;
3. da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat
nije iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih
relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba
procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor
4. da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija
vrijednost je minimalno 50% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se
kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu
kalendarsku godinu;
5. da ima minimalno pet (5) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za
izbor u navedenom znanstvenom području.

IZBOR U NASTAVNO ZVANJE U VIŠEG PREDAVAČA
Članak 98.stavak 4 Zakona o znanstvenoj djelatnosi i visokom obrazovanju
U nastavno zvanje višeg predavača i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja
ima završen diplomski studij ili stručni i specijalistički studij, ispunjene nužne uvjete koje

propisuju Vijeće veleučilišta i visokih škola, objavljene stručne radove, najmanje pet godina rada
u struci, pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima ako se prvi put
izabire na nastavno radno mjesto te ispunjene uvjete propisane statutom visokog učilišta.
Uz ove uvjete pristupnik mora ispuniti i sljedeće uvjete (članak 2.Odluke o uvjetima za ocjenu
nastavne i stručne djelatosti u postupku izbora u nastavna zvanja )

1. da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bila izabrana u nastavno ili
znanstveno-nastavno zvanje te je u tom zvanju kontinuirano izvodila nastavu od najmanje
stodvadeset (120) norma sati (kumulativno)
2. da ima najmanje šest (6) objavljenih stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih radova, i/ili
izvedenih i/ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata kojima je bio
voditelj, kovoditelj ili autor
te tri (3) od sljedećih uvjeta
1. da je magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 semestara) iz područja i
polja za koje se bira;
2. da je magistar znanosti / doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat
nema magisterij ili doktorat iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na
temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno
izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se
pokreće njegov izbor.
3. da ima objavljen recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu
u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
4. da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada;
5. da je objavio najmanje jedan rad u koautorstvu sa studentom;
6. da ima objavljen recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg
izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
7. da ima ukupno najmanje sedam (7) objavljenih stručnih, znanstvenih i/ili umjetničkih
znanstvenih radova, (izvedena ili nagrađena projekta odnosno studije) iz odgovarajuće
struke, od kojih najmanje dva (2) u razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja izbora;
8. da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija
vrijednost je minimalno jednaka vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se
kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu
kalendarsku godinu;
9. da ima minimalno deset (10) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih
za izbor u navedenom znanstvenom području.
10. 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;
11. konferencijsko prevođenje na akademskoj razini ili 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 ).

NAPOMENA
Prema članku 9 Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u nastavna zvanja :
Odredbe o reizboru u nastavna zvanja predavača ,višeg predavača ostaju na snazi do dana
početka primjene odredbi o obliku izvješća i minimalnih uvjeta radnih obveza o kojima se
podnosi izvješće ,a koje je ,sukladno članku 102.st.3.Zakona o izmjenama i dopunama zakon o

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Nar.nov. 94/13 ) dužno propisati Nacionalno
vijeće.
IZBOR U NASTAVNO ZVANJE PROFESOR VISOKE ŠKOLE
Članak 98.stavak 5 Zakona o znanstvenoj djelatnosi i visokom obrazovanju
U zvanje profesora visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto na veleučilištu ili visokoj školi
može biti izabrana osoba s doktoratom, ispunjenim nužnim uvjetima koje propisuje Vijeće
veleučilišta i visokih škola, izvedenim značajnijim projektima, objavljenim radovima koji su
znatno unaprijedili struku ili novim radovima nakon izbora na radno mjesto višeg predavača,
najmanje osam godina radnog iskustva u struci, pozitivno ocijenjenim nastupnim predavanjem
pred nastavnicima i studentima ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto te ispunjenim
uvjetima propisanim od veleučilišta ili visoke škole.
Uz ove uvjete pristupnik mora ispuniti i sljedeće uvjete (članak 3.Odluke o uvjetima za ocjenu
nastavne i stručne djelatosti u postupku izbora u nastavna zvanja )
U zvanje profesora visoke škole može biti izabrana osoba koja uz uvjete iz članka 98. stavka 5.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Nar. nov.« – 123/03, 198/03, 105/04,
174/04 i 46/07), ispunjava i sljedeće uvjete:
1. da je doktor znanosti u području i polju za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i
polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih
i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu
kvalificiranost za područje i polje za koje se predlaže njegov izbor.
2. da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana u nastavno
ili znanstveno-nastavno zvanje te je u tom zvanju kontinuirano izvodio/la nastavu od
najmanje dvjestočetrdeset (240) norma sati.
3. da je objavio najmanje deset (10) stručnih i/ili znanstvenih radova, (izvedenih ili
nagrađenih stručnih, znanstvenih projekata, odnosno studija ili priznatih patenata) iz
odgovarajuće struke.
i tri (3) od sljedećih uvjeta:
1. da ima objavljeni recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
2. da je pod njegovim mentorstvom u proteklom izbornom razdoblju izrađeno najmanje
sedam (7) završnih i/ili diplomskih radova te da je objavio najmanje tri (3) rada u
koautorstvu sa studentom;
3. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje četiri (4) rada na znanstvenim ili stručnim
skupovima, od kojih barem dva na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima;
4. da ima objavljeni recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg
izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
5. da ima ukupno najmanje dvanaest (12) objavljenih stručnih i/ili znanstvenih radova,
(izvedenih ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili projekata odnosno studija ili priznatih
patenata) iz odgovarajuće struke, od kojih su najmanje dva (2) u razdoblju od tri godine
prije datuma pokretanja izbora;
6. da je dobio nagradu za svoj stručni, znanstveni rad;
7. da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija
vrijednost je minimalno dvije (2) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg
se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu
kalendarsku godinu; • da ima najmanje dvadeset (20) potvrđenih citata stručnih i
znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

IZBOR U TRAJNO ZVANJE PROFESORA VISOKE ŠKOLE ( REIZBOR PROFESORA
VISOKE ŠKOLE )
Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u
proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeće uvjete ( članak 4.Odluke o uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatosti u postupku izbora u nastavna zvanja )

1. da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje tri (3) nova stručna,
znanstvena ili umjetnička rada (izvedena i/ili nagrađena projekta odnosno studije) iz
odgovarajuće struke ili umjetničkog područja; i tri od sljedećih uvjeta:
2. da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
3. da je bio recenzent (izvjestitelj) najmanje jednog studijskog programa,
4. da je najmanje dvije godine obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svog
područja ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: dekan, prodekan,
pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda
časti ili član matičnog povjerenstva;
5. da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg
izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
6. da je u proteklom izbornom razdoblju pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje
sedam (7) završnih ili diplomskih radova te da je objavio najmanje tri (3) rada u
koautorstvu sa studentima;
7. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva (2) rada na znanstvenim ili
stručnim skupovima, od kojih barem jedan na međunarodnim znanstvenim ili stručnim
skupovima;
8. da je dobio državnu nagradu ili nagradu za životno djelo
9. da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija
vrijednost je minimalno tri (3) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg
se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu
kalendarsku godinu;
10. da ima minimalno trideset (30) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova
relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

IZBOR U SURADNIČKO ZVANJE ASISTENTA

Uvjete za izbor u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto propisuje visoka škola
svojim statutom.
Za izbor u sva nastavna i suradnička zvanja kandidati moraju ispunjavati opću zdrastvenu
i psihofizičku sposobnost nužnu za izvođenje nastave.
Kandidati koji se biraju u naslovno nastavna zvanja moraju ispunjavati sve prethodno
navedene uvjete.
POSTUPAK IZBORA
Nakon raspisanog natječaja Stručno vijeće imenuje povjerenstvo za provođenje natječaja.
Povjerenstvo ima tri člana, a odluka povjerenstva je valjana ako za nju glasaju najmanje dva
člana.Članovi stručnog povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju te iz istog područja i
polja za koji se provodi izbor.Visoka škola može zatražiti i od drugog visokog učilišta da
imenuje članove stručnog povjerenstva i vodi postupak izbora.
Stručno povjerenstvo dužno je u roku od najviše 30 dana od dana zaključivanja natječaja
prikupljenu natječajnu dokumentaciju dostaviti matičnom povjerenstvu Vijeća veleučilista i
visokih škola RH koje daje mišljenje da li pristupnik/ici ispunjvaju minimalne uvjete u postupku
izbora u nastavana zvanja.
Sjednice matičnog povjerenstva održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca osim u
razdoblju 15.srpnja do 31.kolovoza.

Povjerenstvo za provođenje izbora dužno je dostaviti matičnom povjerenstvu sljedeću
dokumentaciju:
- odluku o raspisu natječaja,
- presliku teksta objavljenog natječaja u dnevnom tisku ili u Narodnim novinama,
- odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja da li predloženik ispunjava
uvjete za izbor u nastavno zvanje,
- izvješće stručnog povjerenstva u pisanom i elektroničkom obliku,
- odluka o zadnjem izboru u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje članova stručnog
povjerenstva,
- potvrda visokog učilišta o održanim javnim predavanjima i o održanoj nastavi.
- potvrda radnog iskustva
- potvrda o prethodnom izboru u zvanje pristupnika
Izvješće stručnog povjerenstva treba sadržavati:
1. Opće podatke u svezi s raspisanim natječajem (tko je i kada donio odluku o raspisu natječaja i
imenovanju stručnog povjerenstva, kada i gdje je natječaj objavljen, navesti pristupnike koji su se
javili na natječaj).
2. Biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o stečenoj stručnoj spremi odnosno
akademskim stupnjevima, bračnom stanju, o djeci, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem
kretanju u službi, društvenoj djelatnosti i dr.).
3. Nastavna djelatnost (dosadašnji izbori u nastavna odnosno znanstveno-nastavna zvanja, podaci
o mentorstvu pristupnika pri izradi i obrani dodiplomskih i poslijediplomskih završnih radova te
doktorske disertacije, podaci o autorstvu skripata, udžbenika i ostalih nastavnih pomagala i dr.).
Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu nastavnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon
prethodnog izbora.

4. Stručna djelatnost, navesti stručne radove (članci, projekti, izvedeni radovi i dr.) i poslove na
kojima je pristupnik radio. Posebno naglasiti rukovodeću ulogu pristupnika u stručnim radovima
odnosno poslovima.
U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti one stručne radove temeljem kojih pristupnik
ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje.
Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu stručnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon
prethodnog izbora.
5. Znanstvena djelatnost, navesti podatke o magistarskom radu odnosno disertaciji, o objavljenim
radovima relevantnima za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim temama,
projektima i programima.
U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti one znanstvene radove temeljem kojih
pristupnik ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje.
Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu znanstvenu djelatnost pristupnika, a posebno nakon
prethodnog izbora.
6. Zaključak o djelatnosti pristupnika.
Povjerenstvo je dužno sažeto navesti radove i ostale relevantne podatke na temelju kojih se
utvrđuje da li pristupnik ispunjava uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola za izbor u nastavno
zvanje za koje je raspisan natječaj.
7. Mišljenje i prijedlog povjerenstva.
Na temelju zaključka o djelatnosti pristupnika, povjerenstvo je dužno navesti mišljenje o
ispunjavanju uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola za izbor u nastavno zvanje te dati Stručnom
vijeću visokog učilišta koje je raspisalo natječaj odgovarajući prijedlog o izboru pristupnika.
8. Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova,
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora, s naznakom do i
nakon izbora u prethodno zvanje.
Visoko učilište koje je raspisalo natječaj dostavlja dokumentaciju propisanu člankom 8.
ovog Pravilnika Stručnoj službi Vijeća veleučilišta i visokih škola u dva primjerka te na
CD-u u 1 PDF formatu do težine 30 MB.
U slučaju kad se na natječaj prijave dva ili više pristupnika, povjerenstvo je dužno za svakog
pristupnika napisati izvještaj po Pravilniku.
Ukoliko više pristupnika ispunjava uvjete propisane natječajem, povjerenstvo ne predlaže kojeg
od pristupnika treba izabrati, već će o tome odlučiti stručno vijeće visokog učilišta koje je
raspisalo natječaj.
Nakon što dobije mišljenje Stručno povjerenstvo ocjenjuje da li pristupnik/ci ispunjavaju sve
propisane uvjete te predlaže Stručnom vijeću da se pristupnik izabere u nastavno zvanje.
Odluka o izboru u nastavno zvanje sadrži:
1. Datum sjednice Stručnog vijeća
2. Datum natječaja
3. Ime i prezime pristupnika s generalijama
4. Akademski stupanj,akademski ili stručni naziv
5. Područje ,polje i granu izbora
6. Obrazloženje
7. Potpis predsjednika Stručnog vijeća

Svi pristupnici u natječaju u roku od 15 dana od konačne odluke obaviještavaju se o rezultatima
natječaja.

Dostaviti :
1.Dekanu
2.Predsjednicima Povjerenstava za izbor

