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ODLUKU 

o Kriterijima za izradu rang liste mentora za znanstvene novake 
 
Natjecati se mogu samo docenti, izvanredni i redoviti profesori koji imaju ugovor o radu s Fakultetom na 
neodređeno vrijeme i nisu dobili novaka ili asistenta u posljednje dvije godine. U slučaju da se razdoblje 
između natječaja produži na više od 2 godine mentori koji su dobili novaka ili asistenta ne mogu 
sudjelovati u dva sljedeća natječaja. 
 
Kriteriji se utvrđuju zasebno za znanstveno područje tehničkih i prirodnih znanosti. 
U procesu vrednovanja po svim točkama uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi koje je moguće naći na 
popisu u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji na web adresi: http://bib.irb.hr/. 
Za pojedini znanstveni projekt moguće je zatražiti jednog znanstvenog novaka. U slučaju da mentor nije 
voditelj projekta potrebna je pismena suglasnost voditelja projekta da će osigurati financiranje 
istraživačkog rada znanstvenog novaka. 
Sve točke vrednovanja odnose na mentora, broj bodova mentora u svakoj od kategorija vrednovanja 
normalizira se prema mentoru koji je u pojedinoj kategoriji postigao najveći broj bodova. 
 
Sukladno tome: 
 
Rang lista mentora u području tehničkih znanosti stvara se temeljem sljedećih kriterija: 
1. do 45 bodova mentor stječe temeljem broja objavljenih znanstvenih radova citiranih u tercijarnim 
publikacijama u posljednjih 10 godina te tekućoj godini. 
2. do 15 bodova mentor stječe temeljem broja objavljenih knjiga, monografija, udžbenika (izuzev 
uredničkih knjiga) u posljednjih 10 godina te tekućoj godini. 
3. do 10 bodova mentor stječe temeljem broja objavljenih znanstvenih radova citiranih u sekundarnim 
publikacijama, ili verificiranih patenata u posljednjih 10 godina te tekućoj godini. 
 
Rang lista mentora u području prirodnih znanosti stvara se temeljem sljedećih kriterija: 
1. do 45 bodova mentor stječe temeljem broja objavljenih znanstvenih radova u časopisima zastupljenim 
u bazi Current Contents u posljednjih 10 godina te tekućoj godini. 
2. do 15 bodova mentor stječe temeljem ukupne citiranosti (sa samocitatima) radova u posljednjih 10 
godina te tekućoj godini. 
3. do 10 bodova mentor stječe temeljem broja mentorstva obranjenih doktorskih radova u posljednjih 10 
godina te tekućoj godini. 
 
Dodatni kriteriji: 
Kako bi se pri izradi rang liste uvažio i broj novaka i asistenata kojima pojedini nastavnici 
jesu ili su bili mentori te ukupan broj novaka i asistenata na projektu, bodovi mentora korigirat će se u 
skladu s brojem novaka i asistenata. 
Slijedi da će se ukupni broj bodova mentora umanjiti za: 
20 % za svakog novaka ili asistenta kojem je trenutno mentor (koji još nije doktorirao) na projektu. 
10 % za svakog novaka ili asistenta kojem je bio mentor (koji je doktorirao) a koji još uvijek radi na 
projektu. 
5 % za svakog drugog novaka ili asistenta s kojim radi na istom projektu. 



Računaju se samo novaci i asistenti koji rade na znanstvenim projektima financirani od strane MZOŠ 
(istim onima za koje fakultet dobiva određeni broj novih radnih mjesta u projektnom razdoblju). 
Podrazumijeva se da asistent radi na projektu na kojem radi i njegov mentor. 
 
Rang lista za novake podložna je kontinuiranim promjenama s obzirom na trenutno stanje broja novaka, 
odnosno broja radova (u praksi to znači da se formira nova lista za svaki novi natječaj). 
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Odluku dostaviti: 

1. Tajnik 
2. Kadrovska služba 
3. Pismohrana 

 


