IZBORI NASTAVNIKA U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA
(listopad 2011.)
(Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Odluci Rektorskog zbora)
(tzv. Opći uvjeti- prema Zakonu):
U nastavno zvanje PREDAVAČA i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima
- završen diplomski studij ili stručni specijalistički studij,
- ispunjene nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor (tzv. Uvjeti Rektorskog zbora),
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
- pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima istudentima, (ako se prvi put
izabire na nastavno radno mjesto),
- te ispunjene uvjete propisane statutom visokog učilišta.

Uvjeti Rektorskog zbora:
U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 3.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/2003., 105/04. i
174/04.), uz opće uvjete i sljedeće:
Pristupnik treba ispuniti tri (3) od sljedećih pet (5) uvjeta:
1. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije datuma pokretanja
izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem trideset (30) norma sati;
2. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti;
3. da je održao jedno (1) javno izlaganje na znanstvenim ili stručnim skupovima iz područja struke iz koje
se provodi postupak izbora u zvanje predavača;
4. da je objavio barem dva (2) stručna ili znanstvena rada (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i
zdravstvenu kulturu) ili da je objavio dva (2) prijevoda sa ili na strani jezik (samo za nastavnika stranih
jezika);
5. da je aktivno sudjelovao u organizaciji međunarodnoga, nacionalnoga ili sveučilišnoga športskog
natjecanja studenata, vođenja ekipa (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu), ili da je
koautor u barem jednom (1) složenijem projektu koji je izveden ili nagrađen, odnosno značajnijoj studiji
iz odgovarajuće struke.
Pristupnici koji se prvi put biraju u nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno
predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja
propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

(tzv. Opći uvjeti-prema Zakonu)
U nastavno zvanje VIŠEG PREDAVAČA i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima
- završen diplomski studij ili stručni i specijalistički studij,
- ispunjene nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor (tzv. Uvjeti Rektorskog zbora),
- objavljene stručne radove,
- najmanje pet godina rada u struci,
- pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima (ako se prvi put
izabire na nastavno radno mjesto)
- te ispunjene uvjete propisane statutom visokog učilišta.

U nastavno zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 4.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03., 105/04. i 174/04.)
uz opće uvjete i sljedeće:
Pristupnik treba ispuniti četiri (4) od sljedećih sedam (7) uvjeta:
1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom ili znanstvenom zvanju te u
tom zvanju tijekom tri godine kontinuirano izvodio nastavu na nekom visokom učilištu od barem
šezdeset (60) norma sati;
2. da ima magisterij ili doktorat znanosti;
3. daje na web-stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja/vježbe kao nastavni tekst, koji je
pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;
4. da je aktivno sudjelovao u organizaciji međunarodnoga, nacionalnoga ili sveučilišnoga športskog
natjecanja studenata, vođenje ekipa (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu);
5. da je autor ili koautor najmanje pet (5) objavljenih stručnih ili znanstvenih radova ili izvedenih ili
nagrađenih projekata odnosno studija iz odgovarajuće struke ili da je objavio pet (5) prijevoda sa ili na
strani jezik (samo za izbor nastavnika stranih jezika);
6. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva rada na znanstvenim ili stručnim skupovima od
kojih jedan na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu;
7. da je aktivno sudjelovao u radu strukovnih odnosno studentskih sportskih udruga odnosno
organizacija, s tri (3) sudjelovanja na ljetnim sportskim školama, seminarima stručnog usavršavanja,
radionicama i sl.

Pristupnici koji se prvi put biraju u nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno
predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisat će
Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Ostale napomene:
S osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna
mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja ponovnog izbora ili
unaprjeđenja svakih pet godina.
Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više nastavno, odnosno stručno zvanje i radno
mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnom natječaju raspisuje se
najkasnije tri mjeseca prije isteka roka.
Posebnom odlukom stručnog vijeća visokog učilišta, i uz suglasnost zaposlenika, natječaj može biti
raspisan i ranije od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik izabran, ali ne prije nego što
isteknu tri godine od prethodnog izbora.
Natječaj za ponovni izbor u zvanje i odgovarajuće radno mjesto profesora visoke škole (trajno zvanje)
raspisuje se najranije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od prvog izbora.
Stručno vijeće visokog učilišta najkasnije 90 dana od zaključenja natječaja izabire u nastavno
ili stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto onog pristupnika koji u najvećoj mjeri
udovoljava uvjetima natječaja i uvjetima Rektorskog zbora i uvjetima iz članka 98. ovoga
Zakona. Svi pristupnici obavješćuju se o rezultatima natječaja u roku 15 dana od dana njegova
dovršetka.
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.

