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U skladu sa člankom 24. Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te 
Preporuka za izbor u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja od 
24.travnja 1995.godine, Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 6. travnja 2009.i 
15.lipnja 2009. donijelo je  

 
 

PREPORUKE ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA,   
NASTAVNA I SURADNIČKA ZVANJA 

 
- ODREDNICE 
 

- Preporuke obuhvaćaju uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovnu, Nacionalnog vijeća za znanost za izbore u znanstvena zvanja  i 
Rektorskog zbora te uvjete Vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu za izbor u 
znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja 

 
- Ovisno o izboru u pojedina zvanja Preporuke obuhvaćaju znanstvenu, nastavnu i 

stručnu djelatnost pristupnika, odnosno aktivnosti unutar pojedinih djelatnosti (vidi 
Predložak za izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti), 

 
- Ocjenjuje se cjelokupna aktivnost pristupnika, njegov znanstveni opus i (ili) 

nastavna i stručna aktivnost (ovisno o zvanju) i sposobnost pristupnika da obnaša 
poslove koji odgovaraju njegovom zvanju. 

 
- Diskrecijsko je pravo i puna moralna odgovornost stručnog povjerenstva i 

Fakultetskog vijeća ocijeniti djelatnost pristupnika i istaknuti i najznačajniji 
doprinos za izbor u pojedino zvanje. Ako pristupnik nema neke od potrebnih 
uvjeta, a ima druge značajne aktivnosti, u izvješću to mora biti jasno istaknuto.  

 
I. 

- UVJETI 
 
 Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje DOCENT potrebno je da pristupnik ima: 
 

A) Iz znanstvene djelatnosti 
- doktorat znanosti,  
- objavljenih 5 znanstvenih radova u časopisima s recenzijom, od kojih većina mora 

biti u časopisima citiranim u bazama podataka CC, SCI, SCI Expanded. Moguće je vrednovati 
ekvivalent od dva (2) recenzirana rada u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa 
umjesto jednog (1) rada citiranog u bazama podataka CC, SCI, SCI Expanded. 

- održano nastupno predavanje o temi koju mu je zadalo Stručno povjerenstvo iz 
kolegija ili skupine kolegija (za docenta).  

 



B) Iz nastavne djelatnosti 
- da je sudjelovao u izvođenju nastave na dodiplomskom studiju najmanje jednu 

školsku godinu, ili da je radio na znanstveno-istraživačkim projektima u zvanju 
znanstvenog novaka ili istraživača,  

- da je održao najmanje dva priopćenja na znanstvenim skupovima od kojih jedno na 
međunarodnom skupu, 

- da je pomagao diplomandima i (ili) magistrandima pri izradi 
diplomskih/magistarskih radova i da je objavio barem jedan rad u koautorsku s 
magistrandom i diplomandom 

- da se po mogućnosti znanstveno usavršavao u inozemstvu nakon obrane disertacije.  
Pristupnik treba zadovoljiti većinu od ovih uvjeta. 

 
 Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje IZVANREDNI PROFESOR  potrebno je da 
pristupnik ima: 
 

A) Iz znanstvene  djelatnosti 
- doktorat znanosti, 
- objavljenih 15 znanstvenih radova u časopisima s recenzijom od kojih većina 

mora biti u časopisima citiranim u bazama podataka CC, SCI, SCI Expanded. Moguće 
je vrednovati ekvivalent od dva (2) recenzirana rada u zborniku radova s 
međunarodnog znanstvenog skupa umjesto jednog (1) rada citiranog u bazama 
podataka CC, SCI, SCI Expanded.   

 
B) Iz nastavne djelatnosti 

- da je izradio ili značajno sudjelovao u izradbi nastavnog teksta (udžbenik ili 
skripta) koje se kao obvezatni nastavni tekst upotrebljava u dodiplomskoj ili 
poslijediplomskoj nastavi, 
- da je sadržajno ili u metodici unaprijedio nastavni proces,  
- da je pod njegovim mentorstvom izrađen magisterij ili doktorat znanosti, odnosno 
više diplomskih radova, 
- da je bitno unaprijedio stručni rad ili bio voditelj istraživačkog projekta , 
- da je bio voditelj poslijediplomskog studija kolegija u poslijediplomskom studiju, 
poslijediplomskih tečajeva ili znanstvenih skupova.  

 
Pristupnik treba zadovoljiti većinu od ovih uvjeta. 

 
C) Iz stručne djelatnosti 

- stručne radove objavljene u međunarodnim i domaćim časopisima, te zbornicima 
radova,  
- rad na popularizaciji struke,  
- istraživačka i razvojna postignuća, nove proizvodnje, elaborate, ekspertize. 
 
Pristupnik treba zadovoljiti većinu od ovih uvjeta. 
 

 
 Za izbor u znanstveno-nastavna zvanja  REDOVITI  PROFESOR   potrebno je da 
pristupnik ima: 
 

A) Iz znanstvene djelatnosti 
- doktorat znanosti,  



- objavljena 22 znanstvena rada u časopisima s recenzijom, od kojih većina mora 
biti u časopisima citiranim u bazama podataka CC, SCI, SCI Expanded. Moguće je 
vrednovati ekvivalent od dva (2) recenzirana rada u zborniku radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa umjesto jednog (1) rada citiranog u bazama podataka CC, SCI, SCI 
Expanded. 

- da je potvrdio svoj status u društvu i gospodarstvu značajnim fakultetskim ili 
izvanfakultetskim aktivnostima i priznanjem. 

 
B) Iz nastavne djelatnosti 

- da je izradio ili značajno sudjelovao u izradbi nastavnog teksta (udžbenik ili 
skripta) koje se kao obvezatni nastavni tekst upotrebljava u dodiplomskoj ili 
poslijediplomskoj nastavi, 
- da je otvorio, ustrojio i organizirao novi laboratorij, praktikum i sl., 
- da je sadržajno ili u metodici unaprijedio nastavni proces,  
- da je pod njegovim mentorstvom izrađeni magisterij ili doktorat znanosti, 
-da je pod njegovim mentorstvom izrađen veći broj diplomskih radova.  
- da je bitno unaprijedio stručni rad ili bio voditelj istraživačkog projekta , 
- da je bio voditelj poslijediplomskog studija kolegija u poslijediplomskom studiju, 
poslijediplomskih tečajeva ili znanstvenih skupova.  

Pristupnik treba zadovoljiti većinu od ovih uvjeta. 
 
C) Iz stručne djelatnosti 

- stručni rad objavljen u međunarodnim i domaćim časopisima te zbornicima 
radova,  

- rad na popularizaciji struke 
- istraživačka i razvojna postignuća, nove proizvodnje, elaborate, ekspertize. 
 

Pristupnik treba zadovoljiti većinu od svih uvjeta. 
 

II. 
 
 Za izbor u nastavna zvanja PREDAVAČA i VIŠEG PREDAVAČA potrebno je da 
pristupnik ispunjava uvjete propisane članka 98. stavka 3 Zakona o znanstveno  djelatnosti i 
visokom obrazovanju te uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora. 
             Za izbor u suradnička zvanja ASISTENTA i VIŠEG ASISTENTA potrebno 
je da pristupnik ispuni uvjete propisane člankom 43. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. 
Za izbor u stručna zvanja STRUČNOG SURADNIKA, VIŠEG STRUČNOG 
SURADNIKA te STRUČNOG SAVJETNIKA potrebno je da pristupnik ispuni uvjete 
propisane Pravilnikom o ustroju Fakulteta i radnih mjesta na FKIT.  

III. 
 
 U vremenu do PONOVNOG IZBORA  nastavnik  treba: 

 - objaviti barem 3 znanstvena rada u časopisima s recenzijom od kojih većina 
mora biti u časopisima citiranim u bazama podataka CC, SCI, SCI Expanded. Moguće je 
vrednovati ekvivalent od dva (2) recenzirana rada u zborniku radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa umjesto jednog (1) rada citiranog u bazama podataka CC, SCI, SCI 
Expanded. 

 
  - uspješno održavati nastavu.  



 
POSTUPAK PROVEDBE IZBORA 
 
Izbori u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja provode se na temelju javnog 
natječaja. 
 
Javni natječaj raspisuje dekan na prijedlog Fakultetskog vijeća u skladu s ustrojem radnih 
mjesta. 
 
Prilikom donošenja odluke o raspisu natječaja Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju 
Stručnog povjerenstva koje se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana. Članovi 
povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja za koje je raspisan natječaj. 
 
Stručno povjerenstvo razmatra pristigle prijave, utvrđuje imena i broj pristupnika te u skladu s 
uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost, uvjeta što ih propisuje Rektorski zbor i Vijeće 
područja Sveučilišta u Zagrebu te dodatnih uvjeta utvrđenih ovim Preporukama sastavlja 
izvješće za svakog pristupnika. 
 
Stručno izvješće sastoji se od zajedničkog dijela koji sadrži životopis pristupnika, analizu i 
ocjenu znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova prema MOST-u i tablicu 
ukupne nastavne i stručne djelatnosti. 
 
Stručno izvješće dostavlja se Izbornom povjerenstvu Fakulteta kojeg čine pet (5) redovitih 
profesora, dekan, prodekani i tajnik Fakulteta.  
 
Izborno povjerenstvo utvrđuje je li napisano Izvješće u skladu s ovim Preporukama, uvjetima 
Nacionalnog vijeća za znanost i uvjetima Rektorskog zbora te ga upućuje Fakultetskom 
vijeću. 
 
Nakon prihvaćanja Stručnog izvješća od strane Fakultetskog vijeća Mišljenje o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje upućuje se Matičnom odboru radi donošenja odluke o 
izboru. 
 
Nakon prihvaćanja Stručnog izvješća od strane Fakultetskog vijeća Odluka o izboru u 
znanstveno nastavna zvanja docenta i izvanrednog profesora te nastavna zvanja predavača i 
višeg predavača upućuje se Vijeću područja na potvrdu.  
 
Odluka o izboru u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora upućuje se na potvrdu 
Senatu Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 
 
 
 
D e k a n 
 

                                                                              Dr.sc. Antun Glasnović red. prof. 


