Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Fakultetsko vijeće, na svojoj 155. redovitoj sjednici održanoj dana 17. listopada 2011. godine, donijelo
je
PRAVILNIK
o ocjenjivanju rada znanstvenih novaka
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak, način i rokovi ocjenjivanja rada znanstvenih novaka te
žalbeni postupak na negativnu ocjenu rada znanstvenih novaka na Fakultetu kemijskog
inženjerstva i tehnologije.
Članak 2.
Ocjena rada znanstvenog novaka donosi se jednom godišnje i to početkom akademske godine za
proteklu akademsku godinu.
Članak 3.
Ocjenu rada znanstvenog novaka donosi Fakultetsko vijeće temeljem pisanog izvješća glavnog
istraživača znanstvenog projekta.
Članak 4.
U pisanom izvješću glavnog istraživača vrednuje se uspješnost znanstvenog novaka u znanstvenom i
nastavnom radu te uspješnost na doktorskom studiju.
Članak 5.
Ocjena rada može biti pozitivna ili negativna.
U slučaju negativne ocjene, glavni istraživač znanstvenog projekta dužan je priložiti i dodatno
obrazloženje.
Članak 6.
Na negativnu ocjenu rada znanstveni novak može podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od
15 dana od dana prijema pisane negativne ocjene.
Članak 7.
O prigovoru znanstvenog novaka glavni istraživač se mora očitovati u roku od 15 dana od dana
uloženog prigovora a Odluku o prigovoru Vijeće je obvezno donijeti u roku od 45 dana od dana
prijema prigovora.
Članak 8.
Odlučujući o prigovoru Vijeće može:
- odbaciti prigovor zbog proteka roka za podnošenje prigovora,
- odbiti prigovor i potvrditi svoju negativnu ocjenu o radu znanstvenog novaka,
- uvažiti prigovor i donijeti pozitivnu ocjenu o radu znanstvenog novaka.
Odluka Vijeća o prigovoru je konačna.

Članak 9.
Ako je ocjena rada znanstvenog novaka negativna, pokreće se postupak redovitog
otkaza ugovora o radu sukladno Zakonu o radu.
Članak 10.
Obrazac izvješća glavnog istraživača o ocjeni rada znanstvenog novaka
Pravilnikom, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

utvrđuje se ovim

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave na web stranicama fakulteta.
Dekan
Dr.sc. Stanislav Kurajica red.prof.

Pravilnik je objavljen dana 18. listopada 2011.

IZVJEŠĆE o ocjeni rada znanstvenog novaka za ____ godinu
Ime i prezime znanstvenog novaka:
Datum sklapanja Ugovora o radu:
Znanstveni projekt:
Glavni istraživač:
Upisan doktorski studij:
Opis znanstvenog rada i ocjena:

Opis nastavnog rada i ocjena:

Napredak na doktorskom studiju i ocjena:

Zajednička ocjena:
U Zagrebu, __. __. ____.

Glavni istraživač:________________________

