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Vrednovanje prijedloga potpora provodi se u tri koraka kroz tri skupa kriterija. 

Prvi korak čine eliminacijski kriteriji – prijedlozi potpora koji ne zadovoljavaju eliminacijske kriterije 

ne mogu dobiti potporu. Eliminacijski kriteriji su navedeni u Tablici 2. koja služi za vrednovanje 

prijedloga potpora. Prijedlozi potpora koji ne zadovoljavaju sve eliminacijske kriterije neće ući u drugi 

korak vrednovanja. Ako je voditelj potpore prijavljen na još jedan projekt kao voditelj ili suradnik 

projekt ne ulazi u drugi korak. Ako je jedan od suradnika prijavljen kao voditelj ili suradnik na nekom 

drugom prijedlogu potpore, taj se suradnik isključuje iz oba prijedloga, ne evaluiraju se njegovi 

radovi, osim ako su u koautorstvu s nekim drugim suradnikom na potpori, a ako potpora bude 

odobrena za financiranje, na iznos potpore primjenjuju se ograničenja iz Članka 4. Odluke Senata, pri 

čemu se ne odobrava dodatnih 10.000,00 kn za prijedlog koji se ističe izvrsnošću. U slučaju da 

isključivanjem suradnika iz prijedloga potpore prijedlog više ne zadovoljava kriterij 3. iz Tablice 2. 

prijedlog potpore ne ulazi u drugi krug vrednovanja. 

Tablica 1 Eliminacijski kriteriji za raspodjelu sredstava potpore znanstvenoistraživačkoj djelatnosti  za društveno područje 

Kriterij Ispunjen 
(DA/NE) 

1. Voditelj je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu ili njegove sastavnice koji je 
izabran u znanstveno-nastavno, znanstveno ili umjetničko-nastavno zvanje, 
odnosno professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

 

2. Voditelj je prijavljen samo na jednom projektu.  

3. Istraživačka skupina uz voditelja ima još najmanje dva, a najviše sedam 
suradnika. 

 

4. Suradnici su zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu ili njegove sastavnice u 
znanstveno-nastavnom, znanstvenom ili umjetničkom zvanju, zaposlenici 
Sveučilišta ili sastavnice koji imaju matični broj znanstvenika, zaposlenici 
Sveučilišta ili sastavnice koji imaju upisan doktorski studij ili osobe izabrane 
u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta U Zagrebu. 

 

 

Drugi korak čine evaluacijski kriteriji. Evaluacijski kriteriji grupirani su prema ciljevima dodjele 

sredstava potpore znanstvenoistraživačke djelatnosti. Za svaki kriterij određen je maksimalni broj 

bodova. Za grupu kriterija određen je prag i maksimum broja bodova. Evaluacijski kriteriji s pragom i 

maksimumom bodova prikazani su u Tablici 3. 

U polju citiranosti, kao temelj za evaluaciju prijedloga za potporu odabrana je vidljivost putem Google 

Scholar-a, kroz koji se ulazi u zapise u otvorenom pristupu, kao i u pojedine baze relevantne za 

područje društvenih znanosti. 



Tablica 2 Evaluacijski kriteriji za raspodjelu sredstava potpore znanstvenoistraživačkoj djelatnosti  za društveno područje 

Kriterij 
Maksimum 

[Prag] 
Dodijeljeni 

broj bodova 

1. Znanstvena produktivnost  
(napomena: uz radove je potrebno navesti URL adresu baze 
podataka) 

65 [30]  

1.1 Znanstveni radovi voditelja potpore  

1.1.1 Znanstveni radovi iz prijave potpore objavljeni u časopisu 
referenciranom u WoS ili Scopus (5 bodova po radu, 
najviše 15 bodova za kriterij) 

 

1.1.2. Znanstveni radovi iz prijave potpore kategorije A1 prema 
Pravilniku o uvjetima za izbore u zvanja – ne računajući 
radove pod 1.1.1. (3 boda po radu, najviše 15 bodova za 
kriterij)  

 

1.1.3. Broj citata u Google Scholaru (po jedan bod na svakih 10 
citata, bez autocitata, najviše 20 bodova za kriterij) 

 

1.1.4. Recenzirana znanstvena knjiga na hrvatskom jeziku ili 
znanstveni rad objavljen u hrvatskom znanstvenom 
časopisu s recenzijom na hrvatskom jeziku u prijavi 
potpore – 5 bodova ako je navedena barem jedna takva 
knjiga ili znanstveni rad 

 

1.1.5. Znanstveni rad iz prijave potpore objavljen u časopisu u 
otvorenom pristupu (dostupan bez naknade) - 5 bodova 
ako je naveden barem jedan takav rad 

 

1.2 Znanstveni radovi suradnika na projektu, bez radova koji su 
vrednovani pod 1.1.  

 

1.2.1 Znanstveni radovi iz prijave potpore objavljeni u časopisu 
referenciranom u WoS ili Scopus (3 boda po radu 
podijeljeno s brojem suradnika bez voditelja; najviše 14 
bodova za kriterij) 

 

1.2.2. Znanstveni radovi iz prijave potpore kategorije A1 prema 
Pravilniku o uvjetima za izbore u zvanja - ne računajući 
radove pod 1.2.1 (1 bod po radu podijeljeno s brojem 
suradnika bez voditelja; najviše 6 bodova za kriterij) 

 

1.2.3. Recenzirana znanstvena knjiga na hrvatskom jeziku ili 
znanstveni rad na hrvatskom jeziku objavljen u 
znanstvenom časopisu s recenzijom u prijavi potpore – 3 
boda ako je navedena barem jedna takva knjiga ili 
znanstveni rad 

 

1.2.4. Znanstveni rad iz prijave potpore objavljen u časopisu u 
otvorenom pristupu (dostupan bez naknade) – 3 boda ako 
je naveden barem jedan takav rad 

 

2. Internacionalizacija 15 [0]  



Kriterij 
Maksimum 

[Prag] 
Dodijeljeni 

broj bodova 

2.1. Znanstveni radovi u koautorstvu s inozemnim znanstvenicima 
(po 2 boda za svaku zemlju porijekla koautora, dodatno na 
bodove iz grupe 1., ali za cijelu grupu kriterija ne više od 10 15 
bodova) 

 

3. Uvođenje mladih istraživača u rad Sveučilišta 15 [4] 
[0] 

 

3.1. Udio mladih istraživača bez doktorata znanosti na prijedlogu 
potpore – bodovi se dodjeljuju tako da se uzima manji od dva 
moguća kriterija:  
a) proporcionalno udjelu mladih istraživača u ukupnom broju 
suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu na prijedlogu potpore tako 
da se 15 bodova dodjeljuje prijedlogu potpore s najmanje 50% 
mladih istraživača,  
b) 4 boda po mladom istraživaču. 

 

4. Namjenski planirana sredstva 5 [0]  

4.1. Budžet bez stavaka koje nisu predviđene Ugovorom i Odlukom 
Senata (ukoliko prijedlog budžeta sadrži stavke koje nisu u 
skladu s Ugovorom i Odlukom Senata odobreni budžet se 
umanjuje za te stavke, a prijedlog potpore ne dobiva ove 
bodove, ostali projekti dobivaju 5 bodova) 

 

Treći korak čine selekcijski kriteriji – na temelju evaluacijskih kriterija formira se rang lista prijedloga 

potpora. Rang lista sadrži prijedloge potpore koji su u svakoj grupi evaluacijskih kriterija prešli prag, a 

redoslijed prijedloga je određen ukupnim brojem bodova (od najvećeg prema najmanjem). Potpore 

se odobravaju prema redoslijedu na rang listi do iscrpljivanja raspoloživih sredstava. 
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