Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(N.N. br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07.) i članka 29. Statuta Instituta za fiziku, Znanstveno
vijeće Instituta za fiziku na svojoj 1. sjednici održanoj 19.01.2010. godine donijelo je

PRAVILNIK
o dijelu postupka izbora u znanstvena zvanja koji provodi Institut za fiziku

Ovim se Pravilnikom pobliže ureñuje dio postupka izbora u znanstvena zvanja koji provodi
Institut za fiziku.
Članak 1.
Institut za fiziku provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja u području prirodnih
znanosti (1), polju fizika (1.02.) .
Postupak izbora provodi Znanstveno vijeće Instituta.

Članak 2.
Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se Institutu za fiziku, zajedno s
dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u odreñeno zvanje.
Zahtjev provjerava predsjednik Znanstvenog vijeća ili osoba koju on ovlasti.
Osoba ili znanstvena organizacija koja je podnijela zahtjev za pokretanje postupka
izbora u znanstveno zvanje dužna je uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za
izbor u odreñeno zvanje.
Zahtjev treba sadržavati priloge razvrstane na sljedeći način:
a) biografske podatke (podaci o datumu i mjestu roñenja, o državljanstvu pristupnika,
o stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih jezika,
dosadašnjem kretanju u službi, rad u znanstvenim društvima i nagrade za znanstveni rad),
b) znanstvenu djelatnost (dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka ili
suradnička zvanja, podaci o magistarskom odnosno doktorskom radu, objavljeni znanstveni
radovi relevantni za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstvenim projektima, domaćim i
inozemnim, podatke o mentorstvu pristupnika na poslijediplomskim studijima te voñenju
magistarskih i doktorskih radova),
c) popis objavljenih znanstvenih radova i/ili izlistaj objavljenih znanstvenih radova
upisanih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju kao standardni ispis; citiranost radova prema
SCI bazi podataka,

d) 5 radova koji prema mišljenju pristupnika najbolje predstavljaju njegovu
znanstvenu djelatnost i njegov osobni doprinos,
e) izjavu o nepostojanju pokrenutog postupka izbora u zvanje u nekoj drugoj
znanstvenoj organizaciji,
f) sve dokumente pristupnik je dužan priložiti i u formi zapisa čitljivih na računalu.

Članak 3.
Ukoliko je zahtjev za izbor u zvanje u skladu s člancima 1. i 2. ovog Pravilnika,
Znanstveno vijeće Instituta, u roku trideset dana od dana primitka zahtjeva za izbor u
znanstveno zvanje, imenuje stručno povjerenstvo.

Članak 4.
Stručno povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana koji moraju biti u istom ili višem
znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor.
Predsjednik povjerenstva mora biti uposlenik Instituta. Preostali članovi povjerenstva
mogu se angažirati s druge znanstvene organizacije.
Predsjednik povjerenstva odgovoran je Znanstvenom vijeću Instituta za rad
povjerenstva i poštovanje rokova za izradu izvješća, kako je odreñeno Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (30 dana).

Članak 5.
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se
pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje.
Zadaća je stručnog povjerenstva da izvješće o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje
pripremi u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom
o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja te eventualnim važećim preporukama i uvjetima od
strane nadležnog Matičnog odbora. Iz izvješća se mora jasno vidjeti udovoljava li pristupnik
svim zahtjevima za izbor u zvanje.

Članak 6.
Dužnost je predsjednika povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti jednog od
članova povjerenstva, da izvješće povjerenstva predstavi članovima Znanstvenog vijeća
Instituta na sjednici Znanstvenog vijeća.

Članak 7.
Znanstveno vijeće donosi mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje tajnim
glasovanjem o izvješću stručnog povjerenstva u prisutnosti najmanje 2/3 svih članova,
većinom glasova prisutnih članova.
Članak 8.
U slučaju usvajanja izvješća stručnog povjerenstva, Znanstveno vijeće Instituta za
fiziku u roku od 30 dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom Matičnom odboru u skladu s
preporukom povjerenstva.
U slučaju odbijanja izvješća stručnog povjerenstva, Znanstveno vijeće na istoj sjednici
imenuje novo stručno povjerenstvo koje je dužno u što kraćem vremenu pripremiti novo
izvješće o pristupniku.
Članak 9.
Rokovi u postupku izbora za znanstveno zvanje ne teku u razdobljima od 15. srpnja
do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o izboru u znanstvena i
istraživačka zvanja Instituta za fiziku, ur.br. 158/1-97. od 16.05.1997. godine i Izmjene i
dopune Pravilnik o izboru u znanstvena i istraživačka zvanja, ur.br. 288/1-03. od 14.07.2003.
godine.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na
oglasnoj ploči.

Ur. br.: 380/2-09.
Zagreb, 19.01.2010.
Predsjednica Znanstvenog vijeća
Instituta za fiziku

Dr. sc. Katica Biljaković

Utvrñuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj
dana_____________, te je stupio na snagu dana _____________.

ploči

Instituta

