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Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća Farmaceutsko- biokemijskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu od 23. svibnja 2012., Klasa: 011-01/12-01/1, Ur. broj: 
251-62-01-12-6, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi 
pročišćeni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na 
odgovarajuća radna mjesta od 31. siječnja 2007. godine. Pročišćeni tekst 
Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 
sadrži Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta od 31. siječnja 2007. godine Ur. broj: 62-01-149/1-2007.a izmjene i 
dopune Pravilnika Klasa: 011-01/11-01/1, Ur. broj: 251-62-01-11-2 od 23. 
veljače 2011. i izmjene i dopune Pravilnika Klasa: 011-01/12-01/1, Ur. broj: 
251-62-01-12-6 od 23. svibnja 2012. u kojima je sadržano vrijeme njegova 
stupanja na snagu. 

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA I NA 
ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

„Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak izbora u znanstvena, 
znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja, te na odgovarajuća 
radna mjesta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
kao i prava, obveze i način rada stručnih povjerenstava, sukladno važećem: 

- Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakonu),  
- Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  
- Pravilniku o ustroju i načinu rada Područnih vijeća i Matičnih odbora, 
- Statutu Sveučilišta u Zagrebu,  
- Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja,  
- Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja 

za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna 
zvanja  

- Statutu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

II. UVJETI ZA IZBOR U ZVANJA 

Članak 2. 

Opći uvjeti za izbor u pojedina zvanja utvrđeni su Zakonom, te podzakonskim 
propisima. 

Dodatne uvjete za izbor u određena zvanja utvrđuje ovaj Pravilnik. 

Članak 3. 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je ovlašten za davanje 
mišljenja i provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja u  

1. području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija i grana 
medicinska biokemija, 

2. području prirodnih znanosti, polje kemija. 

Članak 4. 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je ovlašten davati 
mišljenja i obavljati izbore u znanstveno-nastavna zvanja u  

1. području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija i grana 
medicinska biokemija, 

2. području prirodnih znanosti, polje kemija. 
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Članak 5. 

Ukupna znanstvena, nastavna i stručna aktivnost predloženika za izbor u 
pojedino zvanje, uz uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu, 
uvjete predviđene Statutom Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta kao i uvjete 
Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, uz opisnu ocjenu mora biti 
izražena i u bodovima prema sljedećoj tablici. 

 Aktivnost Bodovi 
A ZNANSTVENA AKTIVNOST  
1. ZNANSTVENI RADOVI  
1.1. Znanstveni rad objavljen u časopisima koji su zastupljeni u Current 

Contentsu (CC)  
1,0 

1.2. Znanstveni rad objavljen u časopisima Acta Pharmaceutica i Periodicum 
Biologorum 

1,0 

1.3. Znanstvena knjiga 4,0 
1.4.  Poglavlje u znanstvenoj knjizi 1,0 
1.5.  Znanstveni rad recenziran, objavljen u međunarodnom časopisu s 

naznačenom kategorizacijom 
0,5 

1.6.  Znanstveni rad (in extenso) recenziran, objavljen u zborniku radova s 
međunarodnog skupa ako je referiran u međunarodnim sekundarnim 
časopisima ili bazama podataka 

0,5 

1.7.  Znanstveni rad (in extenso) recenziran, objavljen u zborniku radova s 
domaćeg znanstvenog skupa ako je referiran u međunarodnim 
sekundarnim časopisima ili bazama podataka 

0,4 

1.8.  Znanstveni rad recenziran, objavljen u domaćem časopisu s 
naznačenom kategorizacijom 

0,4 

1.9. Znanstveni rad objavljen u časopisu Biochemia Medica 1,0 
1.10.  Znanstveni rad recenziran, objavljen u drugim časopisima bez 

naznačene kategorizacije 
0,2 

1.11.  Znanstveni popularizacijski članak 0,1 
2.  PROJEKTI  
2.1.  Voditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta 1,0 
2.2.  Voditelj domaćeg znanstveno-istraživačkog projekta 0,8 
3.  PREDAVANJA  
3.1.  Pozvano plenarno predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu 0,5 
3.2.  Pozvano plenarno predavanje na domaćem znanstvenom skupu 0,3 
3.3.  Ostala javna predavanja 0,1 
4.  ZNANSTVENI SKUPOVI  
4.1. Pozvano predavanje na znanstvenom skupu 0,4 
4.2.  Priopćenje (usmeno i postersko) na znanstvenom skupu 0,1 
4.3.  Član znanstvenog ili organizacijskog odbora znanstvenog skupa 0,1 
5.  UREĐIVANJE  
5.1. Urednik znanstvenog časopisa 0,5 
5.2.  Urednik znanstvenog zbornika 0,3 
5.3. Gost urednik znanstvenog časopisa 0,2 
5.4.  Član uredničkog odbora znanstvenog časopisa 0,1 

B NASTAVNA AKTIVNOST  
1. UDŽBENICI I PRIRUČNICI  
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1.1. Sveučilišni udžbenik 4,0 
1.2. Poglavlje u sveučilišnom udžbeniku 0,8 
1.3. Udžbenik (recenziran; ISBN) 3,0 
1.4. Poglavlje u udžbeniku (recenziranom; ISBN) 0,5 
1.5. Sveučilišna skripta 1,0 
1.6. Skripta (recenzirana; ISBN) 0,5 
2. UREĐIVANJE I PREVOĐENJE  
2.1. Urednik sveučilišnog udžbenika 0,6 
2.2. Urednik udžbenika (recenziranog; ISBN) 0,5 
2.3. Prijevod udžbenika 2,0 
2.4. Prijevod poglavlja u udžbeniku 0,3 
3. MENTORSTVO  
3.1. Mentor magistarskog i doktorskog rada 0,3 
4. PROJEKTI  
4.1. Voditelj međunarodnog projekta u području obrazovanja 0,5 
C STRUČNA AKTIVNOST  
1. STRUČNI RADOVI  
1.1. Stručna knjiga (recenzirana; ISBN) 2,0 
1.2. Poglavlje u stručnoj knjizi (recenziranoj; ISBN) 0,5 
1.3. Stručni rad objavljen u međunarodnom časopisu 0,3 
1.4. Stručni rad objavljen u domaćem časopisu 0,2 
1.5. Stručni rad (in extenso) objavljen u zborniku radova 0,1 
1.6. Stručni popularizacijski članak 0,1 
2. UREĐIVANJE  
2.1. Urednik stručne knjige (recenzirane; ISBN) 0,5 
2.2. Urednik stručnog zbornika 0,3 
3. STRUČNO USAVRŠAVANJE  
3.1. Stručni ispit 0,5 
3.2. Specijalistički ispit u zdravstvenom sustavu 1,0 
4. ISTRAŽIVAČKA I RAZVOJNA POSTIGNUĆA  
4.1. Prihvaćeni patenti, otkrića 1,0 
5. PROJEKTI  
5.1.  Voditelj stručnog projekta 0,5 
5.2. Elaborati, ekspertize 0,1 

 

III. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA 

Znanstvena zvanja su znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i 
znanstveni savjetnik 

Članak 6. 

Sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koje je donijelo 
Nacionalno vijeće za znanost, za izbor u znanstvena zvanja u području 
biomedicinskih znanosti pristupnici moraju imati doktorat znanosti i 
znanstvene radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom kako 
slijedi: 
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znanstveni suradnik: 

 tri (3) rada objavljena u časopisima zastupljenima u Current Contentsu (u 
daljnjem tekstu: CC) ili Science Citation Index – Expandedu (u daljnjem 
tekstu: SCIE), od čega dvije trećine radova trebaju biti zastupljene u CC.  

viši znanstveni suradnik: 

 šest (6) radova objavljenih u časopisima zastupljenima u CC ili SCIE, od 
čega dvije trećine radova trebaju biti zastupljene u CC  

znanstveni savjetnik: 

 dvanaest (12) radova objavljenih u časopisima zastupljenima u CC ili 
SCIE, od čega dvije trećine radova trebaju biti zastupljene u CC.  

Članak 7. 

Znanstveno zvanje je trajno, a prestaje prelaskom u više zvanje ili njegovim 
oduzimanjem u slučajevima predviđenim člankom 37. Zakona.  

Sažetci kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u CC i 
SCIE ne priznaju se u procesu izbora u znanstvena zvanja. 

Članak 8. 

Sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koje je donijelo 
Nacionalno vijeće za znanost, za izbor u znanstvena zvanja u području 
prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemija pristupnici moraju imati 
doktorat znanosti i znanstvene radove objavljene u časopisima s međunarodnom 
recenzijom kako slijedi: 

Znanstveni suradnik  

 devet (9) radova;  

 barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u 
časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu 

Viši znanstveni suradnik  

 osamnaest (18) radova;  

 uzimaju se u obzir samo znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su 
zastupljeni u Current Contentsu;  

 mora u najmanje jednoj trećini radova potrebnih za izbor, a koji su 
zastupljeni u Current Contentsu, biti glavni autor 

Znanstveni savjetnik  

 trideset (30) radova;  

 uzimaju se u obzir samo znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su 
zastupljeni u Current Contentsu;  

 mora u najmanje jednoj trećini radova potrebnih za izbor, a koji su 
zastupljeni u Current Contentsu, biti glavni autor;  

 mora najmanje jednu trećinu od ukupnog broja radova potrebnih za izbor, 
a koji su zastupljeni u Current Contentsu, objaviti u časopisima s 
natprosječnim faktorom odjeka za odgovarajuću znanstvenu granu 
sukladno klasifikaciji Journal Citation Reports – ISI Thompson. 
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Članak 9. 

Glavni autor je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju 
konkretnog problema. U slučaju interdisciplinarnih radova glavnih autora može 
biti nekoliko, ali samo jedan za pojedinu disciplinu. Glavne autore utvrđuje 
stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje Matični 
odbor.  

 

IV. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA I 
ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA 

Znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta su docent, 
izvanredni profesor, redoviti profesor. 

Članak 10. 

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto može biti izabrana osoba koja 
je upisana u Upisnik znanstvenika iz članka 23. Zakona sa znanstvenim zvanjem 
stečenim u odgovarajućem polju, ili koja ispunjava uvjete za stjecanje toga 
znanstvenog zvanja i uvjete u pogledu obrazovnoga, nastavnog i stručnog rada 
koje propisuje Rektorski zbor, ako ima potrebne psihofizičke osobine kao i druge 
uvjete propisane statutom Sveučilišta.  

Članak 11. 

DOCENT 

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme 
od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje 
znanstvenog zvanja znanstvenog suradnika (ili višeg znanstvenog zvanja). 

Prema kriterijima Fakulteta: 

Potrebno je da pristupnik sakupi deset (10) bodova, od čega najmanje šest (6) 
bodova potječe od znanstvenih radova objavljenih u časopisima koji su 
zastupljeni u Current Contensu (CC; A 1.1.) uključujući časopise Acta 
Pharmaceutica i Periodicum Biologorum (A 1.2.). 

Prema kriterijima Rektorskog zbora pristupnik treba zadovoljiti dva (2) od četiri 
(4) uvjeta: 

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 pomogao 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 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. 

Pristupnici koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavna zvanja moraju imati 
potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima u 
skladu s odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog 
predavanja. 
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Članak 12. 

IZVANREDNI PROFESOR  

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora može 
biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za 
stjecanje znanstvenog zvanja višeg znanstvenog suradnika (ili višeg znanstvenog 
zvanja). 

Prema kriterijima Fakulteta: 

Potrebno je da pristupnik sakupi dvadeset i dva (22) boda, od čega najmanje 
četrnaest (14) bodova potječe od znanstvenih radova objavljenih u časopisima 
koji su zastupljeni u Current Contensu (CC; A 1.1.) uključujući časopise Acta 
Pharmaceutica i Periodicum Biologorum (A 1.2.). 

Prema uvjetima Rektorskog zbora pristupnik treba ispuniti sljedeće uvjete: 

da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 
ukupno izvodio nastavu od barem tristo (300) norma sati. 

Uz to, pristupnik treba ispuniti tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta: 

1. da je autor ili koautor jednog objavljenog sveučilišnog udžbenika, znanstvene 
knjige ili priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta 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 nadležnog stručnog 
tijela visokog učilišta 

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 

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. 

Članak 13. 

REDOVITI PROFESOR  

U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora može biti, 
na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje 
znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika. 

Prema kriterijima Fakulteta: 

Potrebno je da pristupnik sakupi trideset (30) bodova, od čega najmanje 
dvadeset i dva (22) boda potječe od znanstvenih radova objavljenih u časopisima 
koji su zastupljeni u Current Contensu (CC; A 1.1.) uključujući časopise Acta 
Pharmaceutica i Periodicum Biologorum (A 1.2.). 
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Prema uvjetima Rektorskog zbora pristupnik treba zadovoljiti sljedeće uvjete:  

da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 
ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati. 

Uz to, pristupnik treba ispuniti četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta: 

1. da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene 
knjige ili dva (2) 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) završnih ili 
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 na 
uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana 
predavanja. 

Članak 14. 

REDOVITI PROFESOR – TRAJNO ZVANJE  

U reizboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor 
(trajno zvanje) pristupnik treba poslije zadnjeg izbora objaviti barem tri (3) 
znanstvena rada u časopisima koji su zastupljeni u Current Contensu (CC; A 
1.1.) uključujući časopise Acta Pharmaceutica i Periodicum Biologorum (A 1.2.) i 
ispuniti šest (6) od dvanaest (12) uvjeta Rektorskog zbora od kojih su osam 
navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima: 

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. 
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Članak 15. 

PONOVNI IZBOR 

Pristupnici koji se biraju u isto znanstveno-nastavno zvanje docenta ili 
izvanrednog profesora sukladno članku 102. stavak 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 

1. za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, pristupnici 
trebaju ispuniti tri (3) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta, a i također među uvjetima za izbor 
u izvanrednog profesora, 

2. za ponovni izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora, 
pristupnici trebaju ispuniti pet (5) uvjeta, koje biraju među uvjetima za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a i također 
među uvjetima za izbor u redovitog profesora. 

Članak 16. 

Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti 
pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog 
rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju provodi Fakultet. 

Članak 17. 

Pri ocjeni pristupnika stručno povjerenstvo je dužno uzeti u obzir sve aspekte 
djelatnosti pristupnika (znanstvene, nastavne i stručne) te uz tablicu sačiniti 
strukturirano izvješće o ispunjavanju znanstvenih, nastavnih i stručnih uvjeta 
pristupnika. 

 

V. UVJETI ZA IZBOR U SURADNIČKA ZVANJA I ODGOVARAJUĆA RADNA 
MJESTA 

Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta su asistent i viši asistent. 

Članak 18. 

Za asistenta (i asistenta – znanstvenog novaka) može biti izabrana osoba iz reda 
najuspješnijih studenata radi provođenja dijela nastavnog procesa te provođenja 
znanstvene i stručne djelatnosti. 

Članak 19. 

Za višeg asistenta (i višeg asistenta – znanstvenog novaka) može biti izabrana 
osoba s doktoratom znanosti. 

Članak 20. 

U suradničko zvanje asistent može biti izabrana osoba koja je završila sveučilišni 
diplomski studij sa srednjom ocjenom položenih ispita od najmanje 4,0.  

Ukoliko pristupnik nema prosjek ocjena naveden u stavku 1. ovog članka priznat 
će se potvrdne preporuke dva nastavnika s matičnog fakulteta. 

Asistent je dužan upisati poslijediplomski studij. Svake godine Fakultet ocjenjuje 
rad asistenta. Ocjena se temelji na pismenom izvješću mentora u kojem se 
vrednuje kandidatova uspješnost u znanstvenom i nastavnom radu, kao i 
uspješnost na poslijediplomskom studiju.  
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VI. UVJETI ZA IZBOR U STRUČNA ZVANJA I ODGOVARAJUĆA RADNA 
MJESTA 

Stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta su stručni suradnik, viši stručni 
suradnik i stručni savjetnik. 

Članak 21. 

U zvanje stručnog suradnika može se birati osoba sa završenim sveučilišnim 
diplomskim studijem. 

Članak 22. 

U zvanje viši stručni suradnik može se birati osoba sa završenim sveučilišnim 
diplomskim studijem i najmanje pet (5) godina rada u području u kojem se bira. 

Članak 23. 

U zvanje stručni savjetnik može biti birana osoba sa završenim sveučilišnim 
diplomskim studijem i najmanje (20) dvadeset godina rada u području u kojem 
se bira, ili završenim sveučilišnim poslijediplomskim studijem i najmanje 10 
(deset) godina rada u području u kojem se bira, ili sa doktoratom znanosti i 
najmanje 6 (šest) godina rada u području u kojem se bira. 

 

VII. POSTUPAK IZBORA U ZVANJA 

Članak 24. 

Postupak izbora znanstvenika, nastavnika, suradnika i stručnih suradnika u 
određeno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto pokreće Fakultetsko vijeće 
odlukom o raspisivanju javnog natječaja. 

 

VII.1. IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA 

Članak 25. 

Fakultet raspisuje natječaj za izbor u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje 
zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnom natječaju najkasnije 
tri mjeseca prije isteka roka.  

Članak 26. 

Posebnom odlukom Fakultetskog vijeća i na vlastiti zahtjev zaposlenika, natječaj 
može biti raspisan i ranije od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik 
izabran, ali ne prije nego što istekne tri (3) godine od prethodnog izbora. Na isti 
način i pod istim uvjetima povodi se postupak izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto kao i postupak izbora u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. 

Članak 27. 

Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka i raspisu natječaja, te 
izboru članova stručnog povjerenstva s tri ili pet članova u istom ili višem 
znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor. Članovi 
povjerenstva trebaju biti aktivni istraživači koji se bave istraživanjima iz istog 
polja s obzirom na raspisani natječaj. Barem jedan od članova povjerenstva 
mora biti u radnom odnosu izvan FBF-a.  

Ukoliko Fakultet nije ovlašten za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena 
zvanja, vijeće predlaže jednog člana za povjerenstvo koje će imenovati 
sastavnica Sveučilišta ovlaštena za provođenje postupka.  
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Članak 28. 

Nakon objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim 
stranicama FBF-a i zaključivanja natječaja, formalnu ispravnost prijava utvrđuje 
Dekan, odnosno stručna služba Dekanata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. 
Utvrđuje se je li za sve pristupnike već izvršen izbor u odgovarajuće znanstveno 
zvanje u polju i grani specificiranima javnim natječajem.  

Uz prijavu na natječaj pristupnik prilaže životopis u kojem navodi: 
- osobne podatke 
- podatke o školovanju i postignutim zvanjima 
- podatke o dotadašnjim zaposlenjima, zvanjima i funkcijama 
- podatke o znanstvenom usavršavanju (institucija i razdoblje) 
- podatke o području djelovanja u znanosti i nastavi 
- podatke o broju objavljenih radova prema kategorijama 
- podatke o članstvu i funkcijama u strukovnim udruženjima, organizacijama 

i institucijama 
- podatke o priznanjima i nagradama 
- druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta 

 
Uz prijavu i životopis pristupnik prilaže: 

- diplome dodiplomskog/poslijediplomskog studija, te doktorata znanosti 
ovjerene kod javnog bilježnika 

- publikacije/radove  
- potvrdu o broju citata i indeksiranosti 

Članak 29. 

Ako se za jednog ili više pristupnika ustanovi da nema (nemaju) izvršen izbor u 
odgovarajuće znanstveno zvanje najprije se mora provesti postupak izbora u 
znanstveno zvanje. Za svakog takvog pristupnika stručno povjerenstvo je dužno 
napisati odvojeno izvješće o izboru u znanstveno zvanje i uputiti ga Fakultetskom 
vijeću u roku od trideset (30) dana od zaključivanja natječaja. Fakultetsko vijeće 
na osnovi izvješća donosi mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje i 
upućuje ga nadležnom Matičnom odboru. Kada Fakultet nije ovlašten za 
provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, zahtjev za provođenje 
tog dijela postupka upućuje se ovlaštenoj sastavnici Sveučilišta zajedno s 
prijedlogom jednog člana povjerenstva s matičnog fakulteta (FBF).  

Članak 30. 

Nakon dobivene pozitivne odluke Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje 
stručno povjerenstvo sastavlja izvješće o tome kojeg od pristupnika koji su 
izabrani u odgovarajuće znanstveno zvanje predlaže za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto. Pri tome povjerenstvo vodi 
računa o tome da odabrani pristupnik mora u potpunosti zadovoljavati:  

a) kriterije iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja,  

b) kriterije iz odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja  i  

c) kriterije FBF-a za izbor u znanstveno-nastavna zvanja predviđene ovim 
Pravilnikom.  

Osim toga, svi pristupnici koji zadovoljavaju ove kriterije a biraju se po prvi puta 
u znanstveno-nastavno zvanje dužni su održati i nastupno predavanje na način 
koji propisuje Rektorski zbor. Izvješće o održanom nastupnom predavanju dio je 
izvješća koje povjerenstvo podnosi Fakultetskom vijeću.  
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Članak 31. 

Fakultetsko vijeće donosi odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje na 
temelju mišljenja i prijedloga izabranog stručnog povjerenstva i uzevši u obzir 
odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje.  

Članak 32. 

Odluka o izboru u znanstveno-nastavno zvanje docenta i izvanrednog profesora 
upućuje se na potvrdu odgovarajućem Vijeću područja Sveučilišta u Zagrebu, a 
odluka o izboru u zvanje redovitog profesora Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Izbor 
postaje pravovaljan potvrđivanjem odluke o izboru od strane Vijeća područja, 
odnosno Senata.  

Članak 33. 

Izvješće stručnog povjerenstva treba sadržavati opće odredbe u vezi s 
raspisanim natječajem, životopis pristupnika, popis radova, tablicu s bodovima, 
ocjenu znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, mišljenje o ispunjavanju 
minimalnih i dodatnih uvjeta za izbor u odgovarajuće zvanje, obrazloženje o 
ispunjavanju uvjeta, zaključak i prijedlog u kojem je povjerenstvo dužno ustvrditi 
ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u predmetno zvanje. 

Članak 34. 

Izvješće stručnog povjerenstva je pozitivno ako je povoljno mišljenje dala većina 
članova stručnog povjerenstva. 

Mišljenje i prijedlog pojedinog člana stručnog pojverenstva, koji nije suglasan s 
mišljenjem i prijedlogom većine članova povjerenstva pridodaje se uz izvješće 
stručnog povjerenstva. 

Članak 35. 

Svi pristupnici u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 
obavještavaju se o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana njegovog 
dovršenja. 

Članak 36. 

Ako Senat ili Vijeće područja ne potvrdi izbor koji je provelo Fakultetsko vijeće, 
izborni postupak se poništava. 

Članak 37. 

Fakultetsko vijeće većinom glasova nazočnih članova donosi odluku o izboru u 
zvanje ili mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje. 

 

VII.2. IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA  

Fakultet provodi izbore u znanstvena zvanja u sljedećim slučajevima: 

1. Prilikom provođenja natječajnog postupka izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja koje pokreće Fakultet. 

2. Prilikom postupka izbora u znanstveno zvanje koje provodi Fakultet kao 
ovlaštena znanstvena ustanova. 

3. Na osnovi zahtjeva osobe koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u 
određeno znanstveno zvanje, bez natječaja. 
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Članak 38. 

Postupak izbora u znanstveno zvanje prilikom izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja koji pokreće Fakultet opisan je prilikom opisa postupka izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja (točka VII.1.). 

Članak 39. 

Postupak izbora u znanstveno zvanje prilikom izbora u znanstvena zvanja koje 
provodi Fakultet kao ovlaštena znanstvena ustanova za potrebe drugih 
znanstvenih ustanova: 

1. Fakultetsko vijeće, temeljem zahtjeva druge znanstvene ustanove koja 
sama nije ovlaštena za provođenje dijela izbora, donosi odluku o 
imenovanju stručnog povjerenstva u okviru provođenja postupka izbora u 
znanstvena zvanja. 

2. Stručno povjerenstvo je dužno napisati izvješće o izboru u znanstveno 
zvanje i uputiti ga Fakultetskom vijeću u roku od 30 dana od imenovanja. 
Fakultetsko vijeće na osnovi izvješća donosi mišljenje i prijedlog o izboru u 
znanstveno zvanje i upućuje ga nadležnom Matičnom odboru. Pozitivno 
mišljenje daje se onom pristupniku koji u potpunosti zadovoljava kriterije 
iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. 

3. Odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje Fakultetsko vijeće 
upućuje stručnom vijeću ustanove koja je pokrenula postupak izbora.  

Članak 40. 

Postupak izbora u znanstveno zvanje na osnovi zahtjeva osobe koja smatra da 
ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, bez natječaja.  

1. Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva u 
postupku izbora u znanstveno zvanje temeljem zahtjeva osobe koja 
smatra da ima uvjete za izbor u znanstveno zvanje.  

2. Stručno povjerenstvo je dužno napisati izvješće o izboru u znanstveno 
zvanje i uputiti ga FV-u u roku od 30 dana od imenovanja. Fakultetsko 
vijeće na osnovi izvješća donosi mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno 
zvanje i upućuje ga nadležnom Matičnom odboru. Pozitivno mišljenje daje 
se onim pristupnicima/pristupniku koji u potpunosti zadovoljavaju kriterije 
iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.  

3. Dobivenu odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje 
Fakultetsko vijeće upućuje osobi koja je pokrenula postupak izbora. 

 

VII.3. IZBOR U SURADNIČKA I STRUČNA ZVANJA  

Članak 41. 

Izbori u suradnička i stručna zvanja pokreću se temeljem javnog natječaja 
objavljenog u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskoj stranici 
Fakulteta. Odluku o raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za 
provođenje postupka donosi Fakultetsko vijeće. Uvjeti za izbore u suradnička i 
stručna zvanja na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu propisani su ovim 
Pravilnikom.  
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Suradnička zvanja  

Članak 42. 

Suradnička zvanja su asistent i viši asistent.  

Osobu koja je završila sveučilišni diplomski studij Fakultet može izabrati u 
zvanje asistenta, te s njom zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u 
trajanju od najviše šest godina na suradničkom radnom mjestu asistenta.  

S asistentom koji je u roku od šest godina ili u kraćem vremenu završio 
poslijediplomski studij i doktorirao Fakultet može sklopiti ugovor o radu na 
određeno vrijeme na suradničkom radnom mjestu sa zvanjem višeg asistenta. 
Trajanje tog ugovora o radu može biti najviše do isteka razdoblja od ukupno 
deset godina od zaključenja ugovora o radu iz prethodnog stavka.  

Stručna zvanja  

Članak 43. 

Stručna zvanja su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik. U 
stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta mogu se izabrati osobe radi 
provođenja znanstvenih i stručnih projekata i obavljanja drugih stručnih poslova 
iz područja djelatnosti Fakulteta.  

 

VIII. SKLAPANJE UGOVORA O RADU 

Članak 44. 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća o izboru pristupnika u zvanje, Dekan sklapa 
ugovor o radu. 

Članak 45. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti, Pravilnik o uvjetima 
za stjecanje znanstveno-nastavnog zvanja u Farmaceutsko-biokemijskom 
fakultetu broj: Klasa: 011-01/11-01/1, Ur. broj: 251-62-01-11-3 od 3. ožujka 
2011. 

Članak 46. 

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

                                                          Klasa: 011-01/12-01/1 
                                                             Ur. broj: 251-62-01-12-13 

                                                          Zagreb, 4. lipnja 2012.  
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