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Temeljem odredbi članka 54. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu, a u svezi s člankom 66.  

stavkom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN 94/13), Fakultetsko vijeće na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 6. veljače 

2014. donosi  

 

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA 

MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU 

 

I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta u Splitu (dalje: 

Pravilnik) određuje uvjete i postupak izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i 

suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Medicinskom fakultetu u Splitu (dalje: 

Fakultet). 

Radnje u dijelu postupku izbora obavlja Povjerenstvo za kadrove (dalje: 

Povjerenstvo), čija prava, obveze i način rada pobliže uređuje Poslovnik o radu Povjerenstva. 

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno 

i odnose se jednako na muški i ženski spol. 

  

II. ZNANSTVENA ZVANJA 

 

Članak 2. 

Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni 

savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

Kada Fakultet kao ovlašteno visoko učilište obavlja dio postupka izbora u znanstvena 

zvanja, primjenjuje važeće propise tijela nadležnog za određivanje uvjeta za izbor u 

znanstvena zvanja. 

 

III. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA I NA 

ODGOVARAJUĆE RADNO MJESTO  

 

IV. 1. Opći uvjeti 

 

Članak 3.  

 Pristupnici koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavna zvanja moraju imati 

potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima u skladu s važećim 

aktom koji propisuje oblik i način provedbe nastupnog predavanja. 

 Pristupnici moraju imati pozitivnu evaluaciju održane nastave potpisanu od strane 

prodekana za nastavu te pozitivnu ocjenu čelnika ustrojbene jedinice u kojoj su zaposleni.  

 Za struke sa specijalizacijom pristupnici moraju imati položen specijalistički ispit 

te tri godine specijalističkog staža. 

 Za struke bez specijalizacije pristupnici moraju imati tri godine staža u 

znanstvenom polju. 

 

IV. 1. Docent 

Članak 4. 

U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet godina, izabrana 

osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja znanstvenog suradnika.  

Pristupnik mora ispuniti dva (2) od sljedeća četiri (4) uvjeta Rektorskog zbora: 
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(1) da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, uključujući i status znanstvenog novaka, 

računajući razdoblje od pet godina prije datuma pokretanja izbora, sudjelovao u 

izvođenju nastave na nekom visokom učilištu od barem devedeset (90) norma sati, 

(2) da je pomagao studentima preddiplomskih/diplomskih studija pri izradi 

završnih/diplomskih radova i pri tome da je objavio barem jedan rad u koautorstvu 

sa studentom, 

(3) da se u svom znanstvenom području, struci ili nastavi usavršavao u međunarodno 

prepoznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu u kontinuiranom trajanju od 

najmanje tri mjeseca, 

(4) da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje tri rada na znanstvenim 

skupovima, od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom skupu, 

Pristupnik mora ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 

- još najmanje dva rada objavljena u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnoj 

indeksnoj publikaciji Current Contents (dalje: CC), 

- sudjelovanje u nastavi iz najmanje jednog predmeta poslijediplomskih studija ili 

poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, 

- završeni  tečaj vještina medicinske edukacije (kod prvog izbora). 

 

IV. 2. Izvanredni profesor 

 

Članak 5. 

U zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora može biti, na vrijeme od pet godina, 

izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja višeg znanstvenog 

suradnika te koja je bila najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu 

docenta. 

Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: 

- da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 

ukupno izvodio nastavu od barem tristo (300) norma sati, 

- tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta: 

(1) da je autor ili koautor jednog objavljenog sveučilišnog udžbenika ili priručnika, 

odnosno da je na web stranici Fakulteta postavio svoja predavanja kao nastavni 

tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva, 

(2) da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo nove 

eksperimentalne ili praktične nastavne metode na preddiplomskom, diplomskom ili 

poslijediplomskom studiju uz odobrenje Fakultetskog vijeća, 

(3) da je pod njegovim mentorstvom izrađeno najmanje sedam (7) završnih ili 

diplomskih radova te da je pri tome objavio barem dva rada u koautorstvu sa 

studentom, 

(4) da se nakon stjecanja doktorata usavršavao u svom znanstvenom području, struci 

ili nastavi u uglednim institucijama u inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje 

jedne godine, od toga barem šest mjeseci kontinuirano, 

(5) da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje pet (5) radova na znanstvenim 

skupovima, od kojih dva na međunarodnim znanstvenim skupovima, 

(6) da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) 

studiju, što dokazuje objavljivanjem barem jednog znanstvenog rada u znanstvenom 

časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) 

studij. 

Pristupnik mora ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 

- još najmanje tri rada objavljena u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnoj 

indeksnoj publikaciji CC-u 
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- tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta: 

(1) da je sudjelovao u nastavi izbornog predmeta, 

(2) da je sudjelovao u nastavi poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog 

usavršavanja I. kategorije, 

(3) da je sudjelovao u izvođenju nastave na poslijediplomskim studijima,  

(4) da je voditelj i/ili suvoditelj predmeta na poslijediplomskom studiju, 

(5) da je pod njegovim mentorstvom obranjena disertacija ili magisterij znanosti, 

(6) da je aktivno sudjelovao u realizaciji znanstvenih projekata.  

 

IV. 3. Redoviti profesor 

 

Članak 6. 

U zvanje redovitog profesora može biti, na vrijeme od pet godina, izabrana osoba koja 

ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika te koja je bila 

najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora. 

Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: 

- da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 

ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati, 

- četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta: 

(1) da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika ili priručnika, odnosno da je 

na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao 

nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva, 

(2) da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) diplomskih radova 

i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom, 

(3) da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) 

studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom 

časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) 

studij, 

(4) da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga 

najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem 

jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu, 

(5) da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili 

da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih 

znanstvenih knjiga, 

(6) da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima 

radova sa znanstvenih skupova, 

(7) da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem 

jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu, 

(8) da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine, od čega 

barem godinu kontinuirano, na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te 

održao pozvana predavanja. 

Pristupnik mora ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 

- još najmanje 4 rada objavljena u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnoj 

indeksnoj publikaciji CC-u, 

- voditeljstvo i/ili suvoditeljstvo predmeta na poslijediplomskom studiju ili 

poslijediplomskih tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije ili 

voditeljstvo znanstvenog ili tehnologijskog projekta 

- mentorstvo ili komentorstvo obranjene disertacije.  
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Članak 7. 

Pristupnici koji se ponovno biraju na  znanstveno-nastavna radna mjesta  trebaju, uz 

minimalne uvjete propisane odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela, ispuniti i dodatne 

uvjete Fakulteta. 

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva, imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu 

nastavnikova rada. 

Stručno povjerenstvo sastavlja o tome izvješće u obliku kojega propisuje tijelo 

nadležno za određivanje minimalnih uvjeta za reizbor u znanstveno-nastavna zvanja. 

Pristupnik mora, od posljednjeg izbora, ispuniti dodatne uvjete Fakulteta: 

- za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, objaviti najmanje jedan rad 

objavljen u u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnoj indeksnoj publikaciji 

CC-u,  

- za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, objaviti 

najmanje dva rada objavljena u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnoj 

indeksnoj publikaciji CC-u 

- za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, objaviti 

najmanje tri rada objavljena u u časopisima koji su zastupljeni u međunarodnoj 

indeksnoj publikaciji CC-u. 

Pristupnici koji su u postupku reizbora, moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate 

institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate 

studentske ankete.  

 

Članak 8. 

U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju može biti izabrana osoba koja 

ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju te 

koja je bila najmanje pet godina na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog 

profesora. 

Pristupnik treba ispuniti šest (6) od ukupno dvanaest (12) uvjeta Rektorskog zbora, od 

kojih je osam (označenih brojevima 1-8) navedeno u članku 6. ovoga Pravilnika te prošireni s 

još četiri (4) sljedeća uvjeta: 

(1) da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa, 

(2) da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva 

sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige, 

(3) da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog 

područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici, 

(4) da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili 

nastavni rad. 

 

Članak 9.  

U slučaju odabira između više pristupnika kao dodatno mjerilo u postupku izbora u 

znanstveno-nastavna zvanja vrednuju se: 

- broj zadovoljenih uvjeta Rektorskog zbora iznad minimalno propisanog, 

- nezavisni citati prema SCI ili SSCI 

- čimbenik odjeka časopisa (prema Journal Citation Reports, u daljnjem tekstu: JCR) u 

kojima su radovi objavljeni 

- istraživačka i razvojna postignuća (patenti), 

- aktivni rad u odborima i povjerenstvima Sveučilišta i Fakulteta., 

- dužnost glavnog urednika sveučilišnog udžbenika, 
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- članstvo u izvršnim tijelima međunarodnih znanstvenih udruga. 

 

Članak 10. 

Iznimno, natječaj za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 

profesora i redovitog profesora može biti raspisan i prije isteka roka od pet godina, ukoliko se 

jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno-nastavno radno 

mjesto u odnosu na ono na koje se bira. 

Natječaj iz prethodnog stavka ne može se raspisati prije nego što isteknu tri godine od 

njegovog prethodnog izbora na radno mjesto s nižim zvanjem. 

O ranijem raspisivanju natječaja Fakultetsko vijeće donosi posebnu odluku, a 

zaposlenik daje suglasnost.  

 

Članak 11. 

Stručno povjerenstvo dužno je uzeti u obzir sve aspekte djelatnosti pristupnika 

(znanstvene, nastavne i stručne) te sačiniti strukturirano izvješće o ispunjavanju znanstvenih, 

nastavnih i stručnih uvjeta pristupnika. 

U postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora pristupnik u 

pravilu mora imati najmanje 50% radova od minimalno propisanih iz grane za koju se bira, te 

jedan (1) rad zastupljen u CC-u na kojemu je prvi autor. 

U postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora pristupnik mora 

obvezno imati najmanje 50% radova od minimalno propisanih iz grane za koju se bira, te dva 

(2) rada zastupljena u CC-u na kojima je prvi autor. 

 

IV. NASTAVNA ZVANJA 

 

Članak 12. 

Nastavna zvanja su predavač i viši predavač, a uvjete propisuje tijelo nadležno za 

određivanje nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 

nastavna zvanja. 

 

V. UVJETI ZA IZBOR U SURADNIČKA ZVANJA 

 

V. 1. Asistent 

 

Članak 13. 

Za asistenta može biti izabrana osoba iz reda najuspješnijih studenata radi provođenja 

dijela nastavnog procesa te provođenja znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta.  

Za struke sa specijalizacijom pristupnici trebaju imati položeni specijalistički ispit. 

 

VI. 2. Viši asistent, poslijedoktorand 

 

Članak 14. 

Za višeg asistenta, odnosno poslijedoktoranda može biti izabrana osoba s doktoratom 

znanosti. 

Za struke sa specijalizacijom pristupnici trebaju imati položeni specijalistički ispit. 

 

Članak 15.  

Uz minimalne uvjete utvrđene u članku 13. i 14. ovog Pravilnika, osobe u postupku izbora u 

suradnička zvanja posebno se vrednuju prema mjerilima: 
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- uspješnosti u diplomskom studiju, 

- trajanja studija, 

- znanstvenih radova tijekom i nakon studija,  

- nastavnog iskustva, 

- stručnim radom nakon studija, 

- znanja stranog jezika,  

- posjedovanja akademskog zvanja,  

- posebnog mišljenja voditelja ustrojbene jedinice,  

- upisani poslijediplomski doktorski studij, 

- ocjene članova stručnog povjerenstva.  

Vrijeme mirovanja obveza studenta, iz razloga propisanih Pravilnikom o studiju i 

načinu studiranja, ne računa se u vrijeme trajanja studija. 

Svaka godina starosti pristupnika iznad 30 godina, a za struke sa specijalizacijom 

iznad 35 godina života, vrednuje se s tri negativna boda pri prvom izboru. 

Stručno povjerenstvo u postupku izbora osoba u suradnička zvanja daje mišljenje 

prema mjerilima i bodovima iz priložene tablice (Prilog 1 ovog Pravilnika). 

Pristupnici u postupku izbora u suradnička zvanja dužni su uz molbu priložiti dvije 

preporuke nastavnika Fakulteta koji poznaju rad i kvalitetu pristupnika. 

 

Članak 16. 

 

Fakultet vrednuje: 

- rad asistenta, svake godine, na temelju izvješća mentora, 

- rad poslijedoktoranda, najmanje jedanput u dvije godine, na temelju izvješća 

samoga poslijedoktoranda, 

- rad mentora, najmanje jedanput u dvije godine, na temelju izvješća samoga 

mentora i izvješća asistenta. 

U izvješću kojim se vrednuje rad asistenta i poslijedoktoranda procjenjuju se sljedeći 

elementi: 

- sudjelovanje u radu na znanstvenom projektu pri čemu naglasak treba biti, za 

asistenta, na stjecanju kompetencija, odnosno za poslijedoktoranda, na razvoju 

sposobnosti samostalne kreacije i interpretacije novih znanja putem originalnih 

istraživanja, 

- popis znanstvenih publikacija uz, posebice za poslijedoktorande, naznaku kako se 

rezultati prikazanih znanstvenih istraživanja mogu primijeniti na način da se 

generiraju nova znanja, odnosno da se kritički analiziraju ili sinteziraju kompleksne 

ideje, 

- sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima te održane prezentacije na istima 

čime se pokazuje samostalnost u izlaganju zaključaka i rezultata istraživanja, 

- članstvo u znanstvenim odborima međunarodnih znanstvenih skupova, 

- posebna postignuća relevantna za predmetno područje znanosti, 

- dobivene nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje, 

- članstvo u uredništvu znanstvenih časopisa, 

- poštivanje plana rada, 

- timski rad, 

- samostalnost u rješavanju zadataka s ciljem kontinuiranog napredovanja u 

teorijskom i primijenjenom istraživanju i razvoju novih tehnika, ideja pristupa, 

- usavršavanja u inozemstvu, 

- sudjelovanje u izvođenju nastave te vrednovanje iste od strane studenata te 

mentora/kolega. 
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U izvješću kojim se vrednuje rad mentora procjenjuju se sljedeći elementi: 

- znanstvena aktivnost - broj objavljenih znanstvenih radova u časopisima 

indeksiranim u CC-u, citiranost, voditeljstvo kompetitivnih, posebice 

međunarodnih, projekata ili suradnički status na takvim projektima tijekom 

razdoblja vrednovanja,  

- mentorstvo - praćenje rada asistenta u okviru poslijediplomskog studija, 

poticanje asistenata/poslijedoktoranda na objavljivanje znanstvenih radova i 

stjecanje kompetencija potrebnih za samostalni istraživački rad te ostvarena 

gostovanja na prestižnim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.  

 

Članak 17. 

Izvješća iz prethodnog članka putem Povjerenstva predaju se Fakultetskom vijeću koje 

o njemu odlučuje.   

Fakultetsko vijeće može: 

- izvješće prihvatiti, bilo da je ono pozitivno ili negativno 

- izvješće odbiti, odnosno ne prihvatiti, bilo da je ono pozitivno ili negativno 

- izvješće uputiti na dopunu. 

Odluka se donosi javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova Vijeća. 

 

VI. POSTUPAK IZBORA U ZVANJA I NA RADNA MJESTA 

 

Članak 18. 

Katedre Fakulteta utvrđuju potrebu izbora osoba u zvanja utvrđena odredbama ovoga 

Pravilnika za nastavnike i suradnike, koji će izvoditi nastavu predmeta iz nadležnosti katedre 

Fakulteta. 

Za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti, odnosno za izvođenje nastave iz 

dijelova više predmeta, izbornih predmeta te predmeta poslijediplomskih studija koji se 

izvode na Fakultetu, potrebu izbora osoba u zvanja ili na radna mjesta predlaže Dekanski 

kolegij Fakulteta. 

Pročelnik katedre, odnosno Dekanski kolegij, u pisanom obliku dostavljaju 

Povjerenstvu svoj prijedlog na obrascu sačinjenom na temelju ovoga Pravilnika.  

 

Članak 19. 

Dekan će prije davanja suglasnosti za pokretanje postupka izbora u zvanje pribaviti 

odobrenje ovlaštenih tijela za pokretanje postupka izbora i sklapanje ugovora o radu kad je to 

obvezatno prema posebnim propisima. 

 

Članak 20. 

Po primitku odobrenja ovlaštenog tijela za pokretanje postupka izbora i sklapanje 

ugovora o radu iz članka ovog Pravilnika, Dekan upućuje prijedlog Fakultetskom vijeću. 

Fakultetsko vijeće najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj imenuje 

stručno povjerenstvo s neparnim brojem članova koji moraju biti u istom ili višem zvanju od 

onog za koje je raspisan natječaj, vodeći računa da je većina članova stručnog povjerenstva iz 

znanstvene grane u koju se pristupnik bira.  

Prilikom izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta, barem jedan član 

stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta u kojemu je zaposlen 

pristupnik.  
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Članak 21. 

U natječaju se objavljuju: 

- uvjeti koje moraju ispunjavati pristupnici za izbor u zvanja,  

- popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu 

- rok do kojeg se primaju prijave. 

Pod dokumentacijom u smislu toč. 2. st. 1 ovoga članka smatraju se naročito: 

životopis, popis radova, potvrda o položenom državnom ispitu, potvrda o položenom 

specijalističkom ispitu, dozvola za samostalni rad, diploma o završenom studiju u 

odgovarajućem području i polju sukladno natječaju, obrazac o samoevaluaciji pristupnika 

(Prilog 2 ovome Pravilniku), indeksiranost radova te druga dokumentacija koju Fakultet 

zatraži.  

 

Članak 22. 

Ako za pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje treba provesti postupak izbora u 

znanstveno zvanje, Fakultetsko vijeće u roku mjesec dana, temeljem izvješća i prijedloga 

stručnog povjerenstva upućuje mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje Matičnom 

odboru. 

Nakon što dobije odluku Matičnog odbora stručno povjerenstvo dostavlja 

Fakultetskom vijeću izvješće kojim utvrđuje kojeg pristupnika ili pristupnike predlaže za 

izbor u znanstveno-nastavno zvanje. 

Odluku o izboru pristupnika u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta donosi 

Fakultetsko vijeće. 

 

Članak 22. 

Izvješće stručnog povjerenstva mora sadržavati životopis pristupnika, popis radova, 

mišljenje o ispunjavanju minimalnih i dodatnih uvjeta za izbor u odgovarajuće zvanje, 

obrazloženje o ispunjavanju uvjeta, ocjenu znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te druge 

sadržaje utvrđene u priloženoj tablici (Prilog 3 ovog Pravilnika).  

 

Članak 23. 

Izvješće stručnog povjerenstva je pozitivno ako je povoljno mišljenje dala većina 

članova stručnog povjerenstva. 

Mišljenje i prijedlog pojedinog člana stručnog povjerenstva, koji nije suglasan s 

mišljenjem i prijedlogom većine članova povjerenstva pridodaje se uz izvješće stručnog 

povjerenstva. 

 

Članak 24.  

Vijeće donosi odluku o izboru u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta. Izbor u 

zvanje redovitog profesora i redovitog  profesora u trajnom zvanju potvrđuje Senat 

Sveučilišta u Splitu. 

Sve pristupnike u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

izvješćuje se o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana njegova dovršenja. 

 

Članak 25. 

Za izbor osobe u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje 

primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje propisuju postupak i uvjete za izbor u 

odgovarajuće zvanje. 

Izbor u naslovno zvanje koji nije vezan uz radno mjesto, može se provesti samo za 

osobe koje nemaju ugovor o radu s visokim učilištem koje je raspisalo natječaj. 
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Članak 26. 

Fakultetsko vijeće većinom glasova nazočnih članova donosi odluku o izboru u zvanje 

ili mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje, ukoliko se ono daje za ustanovu koja je 

raspisala natječaj, a nije ovlaštena provoditi dio postupka u znanstveno zvanje. 

 

Članak 27. 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća o izboru pristupnika u zvanje i na radno mjesto, 

dekan sklapa ugovor o radu s pristupnikom, sukladno odredbama važećih propisa s područja 

rada i znanosti i visokom obrazovanju. 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 28. 

Obrazac i tablice vrednovanja pristupnika u postupku izbora u zvanje, prilozi 1., 2. i 

3.,  nalaze se u privitku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

 

Članak 29. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i 

postupku izbora u zvanja br. 15-3/06 od 2. ožujka 2006. 

 

Članak 30. 

Odredbe st. 1. članka 8. ne odnose se na osobe zatečene u znanstveno-nastavnom 

zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora na dan 1. kolovoza 2013.  

Odredbe članka 16. i 17. ovoga Pravilnika ne odnose se na osobe zatečene na 

suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na dan 1. kolovoza 2013.  

Odredbe članka 4. do članka 8. u dijelu koji se odnosi na dodatne uvjete Fakulteta, ne 

primjenjuju se na pristupnike za koje zahtjev za napredovanje u znanstveno-nastavno zvanje 

bude zaprimljen do stupanja na snagu ovoga Pravilnika. 

Natječajni postupci izbora u zvanja započeti prema odredbama Pravilnika koji je važio 

prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama koje su važile u 

vrijeme donošenja odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja. 

 

Članak 31. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave na oglasnoj ploči i 

mrežnoj stranici Fakulteta. 
 

Klasa: 003-05/14-02/0001 

Ur. broj: 2181-198-02-01-14-0001 

Dekan 

 

Prof. dr. sc. Dragan Ljutić 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta 6. veljače 

2014. te stupa na snagu 21. veljače 2014. godine. 

 

Tajnica 

 

Diana Raos, dipl. iur. 



 10 

Prilog 1  
 
SVEUČILIŠTE U SPLITU 
MEDICINSKI FAKULTET 
STRUČNO POVJERENSTVO  
 
 

TABLICA BODOVANJA ZA PRVI IZBOR SURADNIKA 
 

 
 

(ime i prezime) 
 
I.  Uvidom u priložene isprave pristupnika o ispunjavanju općih uvjeta, stručno povjerenstvo 
utvrđuje sljedeće: 
 

Državljanstvo Republike Hrvatske - da - ne 

Aktivno znanje engleskog jezika - da - ne 

Aktivno znanje rada s računalom - da - ne 

Završeni studij medicine ili drugi odgovarajući 
sveučilišni diplomski studij 

- da - ne 

Prosjek studija od najmanje 4,0 - da - ne 

Pozitivni rezultat testa motiviranosti za rad u 
odabranom specijalističkom području 

- da - ne 

 
II. Prema mjerilima posebnih uvjeta pristupnik za znanstvenog novaka, asistenta, višeg 
asistenta boduje se na sljedeći način: 
 

MJERILO Pojedinačni 
broj bodova 

Maksimalni 
broj bodova 

Ukupni broj 
bodova 

Prosječna ocjena na diplomskom 
studiju od 4,1 – 5,0 za svaku 
decimalu 

2 20  

Među 10% najboljih studenata  4  

Trajanje studija od 0,6 – 1,0 godina -2 -2  

Trajanje studija od 1,1 - 1,5 godina -4 -4  

Trajanje studija od 1,6 i više godina -6 -6  

Demonstratura (1 godina=0,5 bod) 0,5 3  

Rektorova nagrada (4 boda), 
Dekanova nagrada (2 boda) 

2 ili 4 4  

Rad u časopisu objavljenom u CC-
u i SCI-u po radu 

3 6  

Rad u časopisu referiranim u 
Medline-u ili drugim odgovarajućim 
bazama 

1 2  

Rad u uredništvu studentskog 
časopisa  

1 1  

Aktivni rad u studentskim 
organizacijama ili udrugama 
registriranim za stručni i znanstveni 
rad na Fakultetu ili aktivni rad u 
organiziranim studentskim 
aktivnostima u trajanju od najmanje 
jedne godine 

1 1  
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Aktivni rad u tijelima i 
povjerenstvima Fakulteta  

1 2  

Aktivno sudjelovanje na 
studentskom kongresu 
(1 rad-0,5 boda) 

0,5 3  

Sudjelovanje na organiziranoj 
ljetnoj školi, tečaju ili  organiziranoj 
ljetnoj praksi od najmanje 4 tjedna . 

1 2  

Športaš član sveučilišne, 
reprezentativne ili olimpijske vrste  

2 2  

Aktivno znanje drugog svjetskog 
jezika 

2 2  

Aktivno znanje svakog sljedećeg 
svjetskog jezika 

1 1  

Upisan poslijediplomski doktorski 
studij  

2 2  

Godine starosti (za struke sa 
specijalizacijom iznad 35 godina, 
za struke bez specijalizacije iznad 
30 godina -3 boda pri prvom izboru)    

-3   

Mišljenje stručnog povjerenstva (na 
temelju razgovora) 

5 15  

 
 
III. Stručno povjerenstvo utvrđuje  da je pristupnik _____________________________ 
postigao ukupno _____________________ bodova.  
 
 
*Pročelnik Katedre, Klinike ili Zavoda u kojima se vrši izbor član je Stručnog povjerenstva. 
 
 
       STRUČNO POVJERENSTVO: 
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Prilog 2. 

OBRAZAC O SAMOEVALUACIJI PRISTUPNIKA 

U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTVNA ZVANJA 

 

 

U postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje ___________ prema vlastitoj prosudbi 

smatram da sam najviše pridonio u: 

 

I. ZNANOSTI 

 …………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………. 

 

II. NASTAVI 

 …………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………. 

 

III. STRUCI 

 …………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………. 

 

 

Potpis pristupnika: 
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Prilog 3. 

 
 
SVEUČILIŠTE U SPLITU 
MEDICINSKI FAKULTET 
STRUČNO POVJERENSTVO 
 

TABLICA PROCJENE NASTAVNIH AKTIVNOSTI  
 

 

    A   B   C  Ø 

D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

S
T

A
V

A
 Ispunjenje satnice     

Kvaliteta nastave i odnos prema studentima na temelju 

studentske ankete  

    

Doprinos u pripremi i provođenju ispita     

Nastavni tekstovi     

Unapređenje nastave     

Izborna nastava     

P
O

S
L

IJ
E

D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

S
T

A
V

A
  

Doktorski studij               
 

voditeljstvo predmeta     

sudjelovanje u predmetu     

 

Specijalistički studij         
 

voditeljstvo  predmeta         

sudjelovanje u predmetu     

 

 

Trajna edukacija  

voditeljstvo poslijediplomskog 

tečaja stalnog medicinskog 

usavršavanja I. kategorije  

    

voditeljstvo ostalih  tečajava           

sudjelovanje u tečajevima     

M
E

N
T

O
R

S
T

V
O

 Diplomski studij (diplomandi)     

Doktorski studij (doktorandi, magistrandi)     

Specijalistički studij (diplomandi)     

Program specijalizacije liječnika (specijalizanti)     

 Rad u povjerenstvima fakulteta     

 

A = izvrstan 

B = zadovoljava, prosječan angažman 

C = ne zadovoljava 

 

 

 


