ZAHTJEV ZA POKRETANJE IZBORA KANDIDATA U NASTAVNO ZVANJE PREDAVAČ
(listopad 2011.)
Temeljem članka 13. i članka 38. Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, pokreće
se postupak izbora u nastavno zvanje predavač, na prijedlog ________________________________ (šef katedre,
voditelj predmeta).

KANDIDAT:
PREDMET/I na kojem/kojima sudjeluje u nastavi:
Područje, polje i grana:
JMBG/OIB:
Sadašnje zvanje (ako ima):
Poslodavac:
Radni odnos (kumulativa) ili naslovno zvanje:
Prijedlog povjerenstva za izbor:

Prijavi je potrebno priložiti dokaze o zadovoljavanju općih uvjeta i uvjeta Rektorskog zbora:
U nastavno zvanje PREDAVAČA i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima
I.
Ispunjene opće uvjete (tzv. Opći uvjeti- prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju):
Završen diplomski studij ili stručni specijalistički
studij

Preslika diplome, original na
uvid.

Najmanje tri godine radnog iskustva u struci

Potvrda poslodavca / Preslika
radne knjižice

Pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred
nastavnicima i studentima, (ako se prvi put izabire
na nastavno radno mjesto)
Ispunjene uvjete propisane Pravilnikom Odjela
Predmet/i sveučilišnog studija koji ne zahtijevaju
znanstveni pristup.
Izbor u naslovno zvanje ako sudjeluje ili će
sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave
određenog predmeta na Odjelu.

II.

Izvedbeni
plan
nastavu
predviđenom satnicom

Ispunjene nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor (tzv. Uvjeti Rektorskog zbora),
(Pristupnik treba ispuniti tri (3) od sljedećih pet (5) uvjeta)
Izvođenje nastave na visokom učilištu i to

Potvrda referade.

s

barem trideset (30) norma sati u razdoblju od
tri godine prije datuma pokretanja izbora;
Magisterij znanosti ili doktorat znanosti;
Održano jedno (1) javno izlaganje na
znanstvenim ili stručnim skupovima iz područja
struke iz koje se provodi postupak izbora u
zvanje predavača;

Priložiti presliku, original na uvid.
Potvrdnica organizatora/ Poziv s
navedenim izlaganjima

Aktivno sudjelovanje u organizaciji međunarodnoga,
nacionalnoga ili sveučilišnoga športskog natjecanja
studenata, vođenja ekipa (samo za izbor nastavnika za
tjelesnu i zdravstvenu kulturu), ili koautorstvo u

Sažetak projekta / Potvrdnica
odgovorne osobe kako se radi o
značajnijom studiji iz odgovarajuće
struke

barem jednom (1) složenijem projektu koji je
izveden ili nagrađen, odnosno značajnijoj studiji
iz odgovarajuće struke.
Objavljena barem dva (2) stručna ili znanstvena rada (samo
za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu) ili dva
(2) prijevoda sa ili na strani jezik (samo za nastavnika
stranih jezika);

Separati radova

Napomena:
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 visoko učilište.

Podnositelj prijave (šef katedre, voditelj predmeta):

Datum:

