Na temelju članka 25. Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i
u skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu od 12.
listopada 2010., Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu na 192. redovitoj sjednici održanoj dana 30. studenog 2015. donijelo je

PRAVILNIK
O POSTUPKU I KRITERIJIMA IZBORA PREDLOŽENIKA
ZA DODJELU POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupak i kriteriji izbora predloženika Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet) za dodjelu počasnog zvanja
professor emeritus.
(2) Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu na prijedlog Fakulteta.
(3) Professor emeritus može sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu i u izvođenju dijela
nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima, biti članom povjerenstava u postupcima
izbora u znanstveno-nastavna zvanja i u postupcima za stjecanje doktorata znanosti, a iznimno, na
temelju posebne odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta ili vijeća područja, može biti mentorom
doktorskog rada ili završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju.
Članak 2.
(1) Postupak izbora predloženika Fakulteta za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus (dalje u
tekstu: Predloženik) pokreće Fakultetsko vijeće Fakulteta temeljem odluke Sveučilišta u Zagrebu
(dalje u tekstu: Sveučilište) o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor
emeritus i sukladno petogodišnjoj kvoti koju za Fakultet utvrđuje Sveučilište.
(2) Istodobno s pokretanjem postupka izbora Predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor
emeritus Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata i nominaciju
Predloženika.
Članak 3.
(1) Kandidat za Predloženika mora biti predložen od strane najmanje petero nastavnika Fakulteta
izabranih u znanstveno-nastavno zvanje što oni potvrđuju vlastoručnim potpisom.
(2) Kandidat za Predloženika dostavlja kandidaturu Fakultetskom vijeću putem Pisarnice Fakulteta,
u roku koji je određen odlukom Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka izbora Predloženika.
(3) Kandidat za Predloženika uz kandidaturu dostavlja i dokumentaciju navedenu u čl. 4., st. 1. ovog
Pravilnika.
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Članak 4.
(1) Dokumentacija koju je kandidat za Predloženika dužan dostaviti uz kandidaturu:
1. potpisna lista, vlastoručno potpisana od najmanje petero nastavnika Fakulteta izabranih u
znanstveno-nastavno zvanje koji nominiraju kandidata za Predloženika;
2. stručni životopis;
3. bibliografija;
4. potvrda o citiranosti koju izdaje Bibliotečno-informacijski centar (BIC) Fakulteta.
(2) Dokumentacija iz t. 2, 3 i 4 prethodnog stavka mora na nedvojben način dokazivati ispunjavanje
kriterija sukladno čl. 7. ovog Pravilnika.
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Članak 5.
(1) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata i nominaciju Predloženika (dalje u tekstu: Povjerenstvo)
čine postojeći professori emeritusi Fakulteta i dekan Fakulteta.
(2) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.
(3) Ukoliko broj postojećih professora emeritusa Fakulteta zajedno s dekanom Fakulteta čini paran
broj, u Povjerenstvo će biti imenovan jedan od prethodnih dekana Fakulteta, prema redoslijedu
obnašanja dekanske dužnosti, od kasnijeg razdoblja prema ranijem.
Članak 6.
(1) Po zaprimanju kandidatura kandidata za Predloženika Povjerenstvo utvrđuje jesu li pristigle
kandidature dostavljene u propisanom roku i sadrže li dokumentaciju propisanu u čl. 4., st. 1. ovog
Pravilnika.
(2) Kandidature pristigle izvan propisanog roka (zakašnjele kandidature) i kandidature uz koje nije
priložena dokumentacija iz čl. 4., st. 1. ovog Pravilnika (nepotpune kandidature) Povjerenstvo neće
razmatrati.
(3) Pravodobno dostavljene i potpune kandidature Povjerenstvo će vrednovati uzimajući u obzir
kriterije kojima kandidat za Predloženika mora udovoljavati i koji su propisani čl. 7. ovog Pravilnika.
(4) Po izvršenom vrednovanju kandidatura Povjerenstvo putem izvješća nominira Predloženika ili
utvrđuje da ni jedan od kandidata za Predloženika ne udovoljava kriterijima čl. 7. ovog Pravilnika.
(5) Izvješće iz st. 4. ovog članka obvezno sadrži obrazloženje o razlozima nominacije odabranog
Predloženika odnosno obrazloženje razloga neudovoljavanja pojedinih kandidata kriterijima iz čl. 7.
ovog Pravilnika. Izvješće se dostavlja Fakultetskom vijeću putem Pisarnice Fakulteta.
(6) O nominiranom Predloženiku iz st. 4. ovog članka Fakultetsko vijeće provodi glasovanje
sukladno postupku utvrđenom u čl. 8. ovog Pravilnika.
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KRITERIJI IZBORA KANDIDATA ZA PREDLOŽENIKA
Članak 7.
Kandidat za Predloženika mora zadovoljiti i sljedeće kriterije:
1. da je umirovljeni redoviti profesor Fakulteta u trajnom zvanju;
2. da se u svome znanstvenom i nastavnom radu vodio visokim moralnim načelima;
3. da u razdoblju od deset godina prije odlaska u mirovinu ima pozitivno ocijenjene rezultate
studentskih anketa;
4. da je odgojio nasljednike koji su nastavili njegov rad i unaprijedili ga u skladu s novim
znanstvenim i pedagoškim spoznajama;
5. da ima posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta i Fakulteta te priznati
međunarodni i domaći znanstveni, stručni i pedagoški doprinos, pri čemu će se posebno
uzeti u obzir:
• da je obnašao čelnu dužnost u međunarodnoj ili domaćoj strukovnoj asocijaciji iz
svojeg znanstvenog područja
• da je obnašao čelnu dužnost na visokom učilištu (dekan, prodekan) ili u široj
akademskoj zajednici (prorektor, predsjednik sveučilišnog Odbora, predsjednik
vijeća područja)
• da je znatno pridonio prepoznatljivosti Fakulteta ili sveučilišta (dobitnik državne
nagrade za znanost ili nagrade koju dodjeljuju domaća ili međunarodna sveučilišta i
visoka učilišta, te znanstvene i strukovne organizacije i udruge)
• da je bio pozvani predavač na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima
• da je bio recenzent (izvjestitelj) za studijske programe te sveučilišne udžbenike ili
znanstvene knjige
• da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio na uglednim inozemnim
sveučilištima ili institutima
• da je otvorio, ustrojio i organizirao novi laboratorij ili praktikum
• da su pod njegovim mentorstvom ili komentorstvom izrađeni doktorati znanosti;
6. da ima bogatu publicističku djelatnost;
7. da ima bogato iskustvo u organiziranju međunarodnih znanstvenih i/ili stručnih skupova.
POSTUPAK IZBORA PREDLOŽENIKA
Članak 8.
(1) Predloženik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Fakultetskog vijeća koji
imaju pravo glasa.
(2) Ukoliko Predloženik ne dobije većinu iz st. 1. ovog članka, postupak izbora ponavlja se sljedeće
akademske godine.
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PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 9.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 10.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Kriteriji i procedure za nominaciju professor
emeritus od 13. siječnja 2003.

Dekan
Prof. dr. sc. Bruno Zelić, v. r.

Klasa: 003-05/15-02/10
Urbroj: 251-373-5/8-15-01

Ovaj Pravilnik objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta dana 1. prosinca 2015. i stupio je snagu
dana 9. prosinca 2015.
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