
 
Temeljem članka 31. a u svezi s člankom 78. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i člankom 45. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 26. listopada 2011. god. donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
o postupku i načinu ocjenjivanja rada zaposlenika u 

suradničkom zvanju asistenta i znanstvenih novaka na 
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom o postupku i načinu ocjenjivanja rada zaposlenika u suradničkim zvanjima 
asistenta i znanstvenih novaka Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrñuje se postupak ocjenjivanja rada te način pisanja izvješća o 
radu asistenata i znanstvenih novaka na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu (dalje: Fakultet) u protekloj akademskoj godini u svrhu praćenja njihovog rada, te 
podnošenja zahtjeva za nastavak financiranja znanstvenih novaka na znanstveno-
istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
 

Članak 2. 
(1) Mentor za asistenta i voditelj znanstvenog projekta za znanstvenog novaka podnosi jedan 
put godišnje izvješće o radu Fakultetskom vijeću. Za znanstvenog novaka izvješće se podnosi 
i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. 
(2) Fakultetsko vijeće ocjenjuje rad asistenta i znanstvenog novaka temeljem pisanog izvješća 
mentora i voditelja znanstvenog projekta. 
 

Članak 3. 
Mentor asistenta i voditelj znanstvenog projekta znanstvenog novaka u postupku ocjenjivanja 
rada vrednovat će sljedeće aktivnosti: 
  
Ostvarene aktivnosti u doktorskom studiju: 

- navesti ostvarene ECTS bodove i aktivnosti u doktorskom studiju 
Ostvarene aktivnosti u znanstvenom radu: 
- navesti objavljene znanstvene radove 
- navesti sudjelovanje u znanstvenim skupovima 
- navesti znanstveno usavršavanje u drugoj meñunarodnoj priznatoj instituciji 
 
Stručno usavršavanje znanstvenog novaka: 
- navesti objavljene stručne radove 
- navesti sudjelovanje u stručnim skupovima, seminarima ili radionicama 
- navesti održana stručna predavanja 
Sudjelovanje u nastavi: 
- navesti naziv(e) kolegija, razdoblje sudjelovanja, oblik nastave i nastavno 

opterećenje u tom predmetu. 
- ostale aktivnosti. 

Članak 4. 
Ocjena rada asistenta i znanstvenog novaka može biti pozitivna ili negativna. 
Na negativnu ocjenu rada asistent i znanstveni novak može podnijeti prigovor. 
Prigovor se podnosi Fakultetskom vijeću u roku od 15 dana od dana prijema pisane negativne 
ocjene Fakultetskog vijeća. 
 



Članak 5. 
Mentor ili voditelj projekta može se očitovati u roku od 15 dana od dana uloženog prigovora. 
Odluku o prigovoru Fakultetsko vijeće je obvezno donijeti u roku od 45 dana od dana prijema 
prigovora. 
 

Članak 6. 
Odlučujući o prigovoru Fakultetsko vijeće može: 

- odbaciti prigovor zbog proteka roka za podnošenje prigovora 
- odbiti prigovor i potvrditi svoju negativnu ocjenu o radu asistenta i znanstvenog 

novaka 
- uvažiti prigovor i donijeti pozitivnu ocjenu o radu asistenta i znanstvenog novaka. 

 
Odluka Fakultetskog vijeća o prigovoru je konačna. 
 

Članak 7. 
Ako je ocjena rada asistenta negativna, pokreće se postupak redovitog otkaza ugovora o radu 
sukladno Zakonu o radu. 
Temeljem negativne ocjene rada, tj. izvješća za znanstvenog novaka, ne smije doći do 
automatskog prestanka financiranja znanstvenog novaka, ali negativna ocjena može biti 
razlog za pokretanje postupka osobno uvjetovanog redovitog otkaza ugovora o radu. 
 

Članak 8. 
Obrazac izvješća mentora i voditelja projekta o ocjeni rada asistenta i znanstvenog novaka 
utvrñuje se ovim Pravilnikom, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Članak 9. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 

 
 
Klasa: 011-01/11-01/1 
Ur. broj: 251-62-01-11-16 
 
Zagreb, 26. listopada 2011. 
 
 

D e k a n i c a : 
 

Prof. dr. sc. Karmela Barišić 
 
 
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta 26. listopada 2011., a stupio na snagu 3. 
studenoga 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obrazac ZN 
 
 

IZVJEŠĆE 
o ocjeni rada asistenta/znanstvenog novaka za ______ godinu 

 
 
Ime i prezime asistenta/znanstvenog novaka: 
 
Datum roñenja: 
 
Završen fakultet: 
 
 
 
 
Datum sklapanja Ugovora o radu     na odreñeno 
vrijeme do: 
 
Mentor/Voditelj projekta:  
 
 
 
Zavod/Znanstveni projekt: 
 
 
 
 
 
Upisan poslijediplomski (doktorski) studij: 
 
 
 
 
 
Opis znanstvenog, stručnog i nastavnog rada i ocjena: 
 
 
 
Napredovanje na poslijediplomskom (doktorskom) studiju i ocjena: 
 
 
 
 
Zajednička ocjena (pozitivna/negativna): 
 
         

Potpis mentora/voditelja projekta: 
U Zagrebu, __________     ______________________ 
 


