
Odredbe o reizboru u nastavna zvanja predavača i višeg predavača koje  ostaju na snazi 

do dana početka primjene odredbi o obliku izvješća i minimalnih uvjeta radnih obveza o 

kojima se podnosi izvješće, a koje je, sukladno članku 102. st. 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 

94/13), dužno propisati Nacionalno vijeće 

 

1. PREDAVAČ 

Pri reizboru u nastavno zvanje predavača, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj 

nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet: 

• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje jedan (1) novi stručni i/ili 

znanstveni i/ili umjetnički rad (izveden ili nagrađen stručni, znanstveni ili umjetnički projekt 

odnosno studiju ili patent) iz odgovarajuće struke ili umjetničkog područja. 

i dva (2) od sljedećih uvjeta: 

• da je magistar znanosti ili magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 

semestara), ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat nije iz 

područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih 

znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti 

njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće izbor kandidata; 

• da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna rada; 

• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u 

tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 

• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika ili nastavnog materijala za nastavni 

predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija je 

vrijednost minimalno 70% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se 

kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu 

kalendarsku godinu; 

• da ima minimalno sedam (7) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za 

izbor u navedenom znanstvenom području. 

 

2. VIŠI PREDAVAČ 

Pri reizboru u nastavno zvanje višeg predavača, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj 

nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet: 

• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje dva (2) nova recenzirana stručna 

i/ili znanstvena ili umjetnička rada ili je bio autor odobrenog, izvedenog ili nagrađenog 



stručnog, znanstvenog ili umjetničkog projekta ili priznatog i u praksi provedenog patenta iz 

odgovarajuće struke; 

i dva od sljedećih uvjeta: 

• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u 

tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran; 

• da je od zadnjeg izbora u zvanje višeg predavača osoba stekla zvanje magistra ili doktora 

znanosti ili stručni magisterij; 

• da je pod njegovim mentorstvom u proteklom izbornom razdoblju izrađeno najmanje tri (3) 

završna i/ili diplomska rada i da je objavio najmanje jedan (1) rad u koautorstvu sa studentom; 

• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi 

nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku koji je kategoriziran; 

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija 

vrijednost je minimalno jednu i pol (1,5) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz 

kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu 

kalendarsku godinu; 

• da ima minimalno petnaest (15) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih 

za izbor u navedenom znanstvenom području 

 


