
Vijeće prirodoslovnog područja  

PRISTUPNIK: Click or tap here to enter text. 
 
 

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
 

Choose an item. 
 
prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja – NN 122/2017 
 

 OPĆI UVJET#,* POSEBNI UVJETI 

 
Norma sati 

A.  
Kriterij nastavnog 

doprinosa 

B. 
Kriterij znanstveno-
stručnog doprinosa 

C. 
Kriterij institucijskog 

doprinosa 
Minimalni broj 
norma sati ili 
posebnih uvjeta 

Choose an item. 
 

Choose an item. Choose an item. Choose an item. 

Broj ostvarenih 
norma sati ili 
posebnih uvjeta 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Ostvareni posebni 
uvjeti  

 Uvjet 1.   ☐ 
Uvjet 2.   ☐ 
Uvjet 3.   ☐ 
Uvjet 4.   ☐ 
Uvjet 5.   ☐ 
Uvjet 6.   ☐ 
Uvjet 7.   ☐ 
Uvjet 8.   ☐ 
Uvjet 9.   ☐ 
Uvjet 10. ☐ 

Uvjet 1.   ☐ 
Uvjet 2.   ☐ 
Uvjet 3.   ☐ 
Uvjet 4.   ☐ 
Uvjet 5.   ☐ 
Uvjet 6.   ☐ 
Uvjet 7.   ☐ 
Uvjet 8.   ☐ 
Uvjet 9.   ☐ 
Uvjet 10. ☐ 
Uvjet 11. ☐ 

Uvjet 1.   ☐ 
Uvjet 2.   ☐ 
Uvjet 3.   ☐ 
Uvjet 4.   ☐ 
Uvjet 5.   ☐ 
Uvjet 6.   ☐ 
Uvjet 7.   ☐ 
Uvjet 8.   ☐ 
Uvjet 9.   ☐ 
Uvjet 10. ☐ 
 

* Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavna zvanja moraju imati pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred 
nastavnicima i studentima.  
# Pristupnici koji su u postupku izbora u više zvanje trebaju priložiti potvrdu institucije o provedenom institucijskom istraživanju 
kvalitete nastavnog rada 
 
 
U Zagrebu,Click or tap here to enter text.  

 
ČLANOVI STRUČNOG POVJERENSTVA:  

 
 

1. Click or tap here to enter text. 

 

2. Click or tap here to enter text. 

 

 3.Click or tap here to enter text.  

 



 

 

 

OPĆI UVJETI 

                                             OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH UVJETA 
Popis nastavnih zaduženja 
po predmetu i vrsti nastave 

Click or tap here to enter text. 
 
 
 
 

Pozitivno ocijenjeni 
rezultati istraživanja 
kvalitete nastavnog rada 

Choose an item. Pozitivno ocijenjeno 
nastupno predavanje* 

Choose an item. 

* Popunjava se za pristupnike koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavna zvanja 

POSEBNI UVJETI 

UVJETI 

A. 
Kriterij nastavnog doprinosa 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH UVJETA* 
1. Uvjet mentorstva ili 
komentorstva pri izradi 
završnih ili diplomskih 
radova 

Navesti ime i prezime studenta/ice, naslov završnog ili diplomskog rada i datum 
obrane. 
 

2. Uvjet objavljivanja rada 
u koautorstvu sa studentom 
iz područja teme završnog 
ili diplomskog rada 

Navesti reference objavljenih radova i podcrtati ime studenta. 
 

3. Uvjet usavršavanja u 
znanstvenom području ili 
struci ili nastavi 

Click or tap here to enter text. 
 

4. Uvjet objavljivanja 
znanstvene knjige, 
sveučilišnog udžbenika ili 
sveučilišnog priručnika u 
autorstvu ili koautorstvu 

Navesti autore, naslov, izdavača i godinu objave. 
 
Priložiti presliku naslovnice znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika i/ili 
sveučilišnog priručnika. Pod sveučilišnim udžbenikom ili sveučilišnim priručnikom 
smatra se djelo koje je odobrilo određeno sveučilište, a ne sastavnica. 
 
Ne odnosi se na poglavlja u knjizi, udžbeniku i/ili priručniku! 
 

5. Uvjet inoviranja 
nastavnog sadržaja 

Navesti autore, naslov, godinu objave i internetsku poveznicu u slučaju objave na 
web-stranici. 
 
Priložiti presliku potvrde nadležnog tijela. 
 

6. Uvjet mentorstva pri 
izradi doktorskih 
disertacija 

Navesti ime i prezime doktoranda/ice, naslov i datum obrane. 
 

7. Uvjet objavljivanja rada 
u koautorstvu sa studentom 
iz područja teme 
doktorskog rada 

Navesti reference objavljenih radova i podcrtati ime studenta 
 

8. Uvjet recenziranja 
studijskih programa, 
odnosno članstva u 
povjerenstvu za 
reakreditaciju studijskih 
programa 

Click or tap here to enter text. 
 

9. Uvjet recenziranja 
znanstvene knjige, 

Navesti autore, naslov, izdavača i godinu objave. 
 



 

 

 

sveučilišnog udžbenika ili 
sveučilišnog priručnika 

Priložiti presliku stranice/a znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili 
sveučilišnog priručnika iz kojih je vidljiva obavljena recenzija. Pod sveučilišnim 
udžbenikom ili sveučilišnim priručnikom smatra se djelo koje je odobrilo određeno 
sveučilište, a ne sastavnica (fakultet). 
 

10. Uvjet koordiniranja 
suradnje s nastavnim 
bazama 

Click or tap here to enter text. 
 

*U TABLICI JE POTREBNO OBRAZLOŽITI SAMO U POTPUNOSTI OSTVARENE UVJETE.  
Činjenica o ispunjavanju uvjeta može se koristiti/vrednovati samo za ispunjavanje uvjeta iz jedne od tri kategorije iz Odluke 
Rektorskog zbora. 
 

UVJETI 

B. 
Kriterij znanstveno-stručnog doprinosa 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH UVJETA* 
1. Uvjet prezentiranja 
radova na znanstvenim ili 
stručnim skupovima 
(domaćim i međunarodnim)  

Navesti naziv skupa, vrijeme i mjesto održavanja i naslov priopćenja ili postera. 
 

2. Uvjet pozvanog 
predavanja na 
međunarodnom 
znanstvenom ili stručnom 
skupu 

Navesti naziv skupa, vrijeme i mjesto održavanja i naslov priopćenja. 
 
Potrebno priložiti presliku potvrde organizatora ili ispis s web stranice znanstvenog 
ili stručnog skupa gdje je vidljivo tko je od autora rada održao predavanje. 
 

3. Uvjet vođenja ili 
sudjelovanja u realizaciji 
znanstveno-istraživačkih 
projekata MZOS-a 

Navesti naziv projekta, izvor financiranja i vrijeme trajanja projekta. 
 

4. Uvjet vođenja ili 
sudjelovanja u realizaciji 
znanstvenog programa 
znanstvenih centara 
izvrsnosti, europskih i 
međunarodnih 
kompetitivnih projekta i 
projekata Hrvatske zaklade 
za znanost 

Navesti naziv programa/projekta, izvor financiranja i vrijeme trajanja 
programa/projekta. 
 

5. Uvjet uređivanja 
zbornika 

Navesti naziv zbornika radova/znanstvene knjige/časopisa i godinu izdanja. 
 
Potrebno priložiti presliku stranice zbornika ili zbirne knjige ili specijalnog izdanja 
znanstvenog časopisa. 
 

6. Uvjet recenziranja 
članaka u časopisima i 
zbornicima 

Navesti naziv časopisa/zbornika radova/zbirne nastavne publikacije, broj 
recenziranih članaka i godine obavljenih recenzija. 
 

7. Uvjet recenziranja 
projekata 

Navesti izvor financiranja i godinu obavljene recenzije. 
 

8. Uvjet članstva u 
organizacijskom ili 
programskom odboru 
znanstvenog skupa 

Navesti naziv skupa i vrijeme i mjesto održavanja. 
 

9. Uvjet objavljivanja 
stručnih radova 

Navesti reference objavljenih radova. 
 

10. Uvjet dobivanja 
međunarodne ili istaknute 
domaće nagrade ili 
priznanja za znanstveni, 

Navesti naziv državnog tijela/institucije, naziv nagrade/priznanja i godinu dobivanja 
nagrade/priznanja. 
 



 

 

 

nastavni ili stručni rad 
11. Uvjet sudjelovanja u 
programima popularizacije 
znanosti 

Navesti naziv aktivnostii i vrijeme i mjesto održavanja. 
 

*U TABLICI JE POTREBNO OBRAZLOŽITI SAMO U POTPUNOSTI OSTVARENE UVJETE.  
Činjenica o ispunjavanju uvjeta može se koristiti/vrednovati samo za ispunjavanje uvjeta iz jedne od tri kategorije iz Odluke 
Rektorskog zbora. 

 

UVJETI 

C. 
Kriterij institucijskog doprinosa 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH UVJETA* 
1. Uvjet obnašanja čelne 
dužnosti 

Navesti naziv čelne dužnosti i godinu(e) obnašanja dužnosti. 
 

2. Uvjet obnašanja 
voditeljske dužnosti na 
ustrojbenoj jedinici visokog 
učilišta 

Navesti naziv voditeljske dužnosti i godinu(u) obnašanja dužnosti. 
 

3. Uvjet članstva u 
sveučilišnim tijelima i 
voditeljstva u tijelima na 
sastavnici 

Navesti naziv tijela i razdoblje voditeljstava/članstva. 
 

4. Uvjet vođenja ili 
sudjelovanja u realizaciji 
sveučilišnih razvojnih 
projekata ili drugih 
stručnih projekta 

Navesti naziv projekta, izvor financiranja i vrijeme trajanja projekta. 
 

5. Uvjet sudjelovanja u 
vođenju alumni udruga 

Navesti naziv alumni udruge i razdoblje vođenja/članstva. 
 

6. Uvjet sudjelovanja u 
izradi i/ili izvedbi 
programa cjeloživotnog 
obrazovanja 

Click or tap here to enter text. 
 

7. Uvjet sudjelovanja u 
izradi i izvedbi programa 
transfera znanja i 
tehnologije 

Click or tap here to enter text. 
 

8. Uvjet članstva u 
međunarodnim ili 
nacionalnim tijelima za 
znanost i visoko 
obrazovanje 

Navesti naziv međunarodnog ili nacionalnog tijela i razdoblje članstva. 
 

9. Uvjet članstva u 
uredništvu znanstvenih i 
stručnih časopisa 

Navesti naziv časopisa/publikacije i razdoblje članstva. 
 
Potrebno priložiti presliku potvrde urednika časopisa, ili presliku znanstvene ili 
stručne publikacije iz koje je vidljivo ispunjavanje uvjeta. 
 

10. Uvjet dobivanja 
nagrade ili priznanja 
akademskih institucija i 
udruga 

Navesti naziv institucije/udruge koja je dodijelila nagradu/priznanje i godinu 
dodjeljivanja nagrade/priznanja. 
 

*U TABLICI JE POTREBNO OBRAZLOŽITI SAMO U POTPUNOSTI OSTVARENE UVJETE.  
Činjenica o ispunjavanju uvjeta može se koristiti/vrednovati samo za ispunjavanje uvjeta iz jedne od tri kategorije iz Odluke 
Rektorskog zbora. 
 

 



 

 

 

 
ČLANOVI STRUČNOG POVJERENSTVA:  

 
 

1. Click or tap here to enter text. 

 

 

2. Click or tap here to enter text. 

 

 

 3.Click or tap here to enter text. 


