
Temeljem članka 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 

123/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 28 Statuta Instituta za fiziku, Znanstveno vijeće 

Instituta za fiziku na svojoj 3. sjednici održanoj 28.02.2018. godine donijelo je  

 

PRAVILNIK 

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

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje dio postupka izbora u znanstvena zvanja koji provodi 

Institut za fiziku (dalje u tekstu: Institut). 

Članak 1. 

(1) Institut za fiziku provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja u području »Prirodne 

znanosti«, polja fizike. 

Članak 2. 

(1) Postupak izbora u znanstveno zvanje pokreće osoba koja smatra da ispunjava uvjete za 

izbor u određeno znanstveno zvanje ili znanstvena organizacija s kojom pristupnik ima 

ugovor o radu. 

(2) Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u 

određeno zvanje podnosi se Tajništvu Instituta putem elektroničke pošte. 

(3) Zahtjev zaprima i administrativno provjerava predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta. 

Članak 3 

(1) Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje treba sadržavati slijedeće priloge: 

a) biografske podatke (datum i mjesto rođenja, državljanstvo, stručna sprema i akademski 

stupanj, dosadašnji izbori u znanstvena zvanja, dosadašnje kretanje u službi, rad u 

znanstvenim društvima, poznavanju stranih jezika, te ukoliko je doktorat stečen izvan RH 

potrebno je priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije), 

b) opis znanstvene djelatnosti (ukupan broj objavljenih znanstvenih radova, te ukupna 

citiranost, voditeljstvo domaćih i međunarodnih projekta, voditeljstvo pojedinih dijelova 

domaćih i međunarodnih projekata, pozvana predavanja i prezentacije na međunarodnim 

skupovima, sudjelovanje na seminarima na inozemnim znanstvenim institucijama, 

međunarodna mobilnost, recenziranje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima, 

recenziranje međunarodnih znanstvenih projekata, sudjelovanje u međunarodnim tijelima i 



povjerenstvima vezano uz znanstvenu djelatnost, mentorstvo doktoranda, priznati patenti, 

autorske i uredničke knjige, te članstva u uredništvima međunarodnih časopisa),  

c) popis objavljenih znanstvenih radova zastupljenih u WoSCC (Web of Science Core 

Collection), Scopus i Medline bazama podataka s čimbenicima odjeka (IF, Impact factor) 

znanstvenih časopisa, pripadajućim kvartilima, i citatima, pribavljen i potvrđen od strane 

knjižnice matične ustanove pristupnika,  

d) sažeti opis radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora u 

zvanje (u slučaju postupka izbora u zvanje višeg suradnika, znanstvenog savjetnika i 

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju),  

e) popis radova na kojem je pristupnik glavni autor s opisom osobnog doprinosa pristupnika 

(u slučaju postupka izbora u zvanje višeg suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog 

savjetnika u trajnom zvanju),  

f) izjavu o nepostojanju pokrenutog postupka izbora u zvanje u nekoj drugoj visokoškolskoj i 

znanstvenoj ustanovi. 

Članak 4. 

(1) Ukoliko je zaprimljeni zahtjev za izbor u znanstveno zvanje u skladu s člancima 2 i 3 ovog 

Pravilnika, Znanstveno vijeće Instituta, u roku trideset (30) dana od dana primitka zahtjeva za 

izbor u znanstveno zvanje, imenuje stručno povjerenstvo.  

(2) Stručno povjerenstvo se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom 

zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor. Barem jedan član povjerenstva nije zaposlenik 

Instituta. 

(3) Predsjednik povjerenstva mora biti zaposlenik Instituta.  

(4) Predsjednik povjerenstva odgovoran je za rad Povjerenstva i poštivanje rokova za 

podnošenje izvješća Znanstvenom vijeću. 

Članak 5 

1) Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor u skladu s Pravilnikom o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, te predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere u 

znanstveno zvanje.  

2) Predsjednik povjerenstva ili u slučaju njegove spriječenosti jedan od članova povjerenstva, 

podnosi svoje izvješće Znanstvenom vijeću u roku od trideset (30) dana od dana imenovanja.  

(3) Znanstveno vijeće donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva. 



(4) Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke Znanstvenog vijeća, Institut u roku od 

trideset (30) dana daje mišljenje i prijedlog matičnom odboru za polje fizike. 

(5) U slučaju odbijanja izvješća stručnog povjerenstva, Znanstveno vijeće instituta u roku od 

trideset (30) dana imenuje novo stručno povjerenstvo koje je dužno pripremiti novo izvješće. 

Članak 6 

(1) 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 7 

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu biti donesene samo na sjednici Znanstvenog 

vijeća. 

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dijelu postupka izbora u 

znanstvena zvanja koji provodi Institut za fiziku broj 380/2-09 koji je stupio na snagu 27. 

siječnja 2010. godine., osim u slučajevima kada se pristupnik izabire u znanstveno zvanje po 

starom Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06, 

120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 

Članak 8 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti Znansvenog vijeća Institua, 

osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta. 
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