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Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04),  Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05), Odluke 
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 129/05), Pravilnika o ustroju i načinu rada 
Područnih vijeća i Matičnih odbora (NN 76/05), Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu 
provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i 
nastavna zvanja (NN 129/05) Statuta Sveučilišta u Zagrebu od 25.02.2005., Statuta 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu od 11.10.2005., kao i Minimalnih uvjeta 
PBF-za izbor u zvanja od 10. 05. 2000., Fakultetsko vijeće je nakon rasprave i primjedaba na 
2. izvanrednoj sjednici održanoj 04. travnja 2006. godine donijelo ovaj 
 

PRAVILNIK O IZBORIMA U ZNANSTVENO-NASTAVNA, 
ZNANSTVENA, NASTAVNA, SURADNIČKA I STRUČNA ZVANJA 

 
 

U V O D N E   N A P O M E N E 
 
Integralni tekstovi citiranih dokumenata, akata i pravilnika mogu se naći na adresi 
www.pbf.hr.  Na istoj adresi nalaze se i predlošci za pisanje životopisa, popisa radova kao i 
izvješća povjerenstava.  
 
Poglavlje A. UPUTSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA U ZVANJA 
Poglavlje B. UVJETI ZA IZBORE U ZVANJA 
Poglavlje C. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
 

A. UPUTSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA U ZVANJA 
 

 
A. 1.  IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA 

 
 

1. 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. 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 godine od prethodnog izbora. U tom slučaju za izbor u zvanje 
potrebno je zadovoljiti više uvjete, kako je to određeno u drugom dijelu ovog Pravilnika. Na 
isti način povodi se postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto kao i 
postupak izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje na Prehrambeno-biotehnološkom 
fakultetu. 

 
2. 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 ili srodnog područja s obzirom na raspisani natječaj. U 
povjerenstvo se mogu birati i umirovljeni profesori u zvanju profesor emeritus, a barem 
jedan od članova povjerenstva mora biti u radnom odnosu izvan PBF-a. Ukoliko Fakultet 
nije ovlašten za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, vijeće predlaže 
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jednog člana za povjerenstvo koje će imenovati sastavnica Sveučilišta ovlaštena za 
provođenje postupka. 
 
3. Nakon objave teksta u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama 
PBF-a i zaključivanja natječaja, povjerenstvo pregledava zaprimljene materijale kako bi 
ustanovilo da li je za sve pristupnike već izvršen izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje u 
polju specificiranom javnim natječajem.  

 
4. 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 povjerenstvo je dužno napisati odvojeno  izvješće o 
izboru u znanstveno zvanje i uputiti ga FV-u u roku od 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. 

 
5. Nakon dobivene pozitivne odluke Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje 
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 (NN 
84/05), b) kriterije iz odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja (NN 129/05) i c) 
kriterije PBF-a predviđene u drugom dijelu (B) ovog Pravilnika. 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 (NN 129/05). 
Izvješće o održanom nastupnom predavanju dio je izvješća koje povjerenstvo podnosi 
Fakultetskom vijeću.  

 
6. 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. 

 
7. Odluka o izboru u znanstveno-nastavno zvanje docenta i izvanrednog profesora upućuje 
se na potvrdu odgovarajućem vijeću područja, 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.  

 
 

A.2. IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA 
 
 
Fakultet provodi izbore u znanstvena zvanja u slijedećim slučajevima: 
 

1. Prilikom provođenja natječajnog postupka izbora u znanstveno-nastavna zvanja koje 
pokreće Fakultet. 
2. Prilikom postupka izbora u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto koje 
pokreće Fakultet. 
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3. Prilikom postupka izbora u znanstveno zvanje koje provodi Fakultet kao ovlaštena 
znanstvena organizacija. 
4. Na osnovi zahtjeva osobe koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno 
znanstveno zvanje, bez natječaja. 

 
 

A.2.1. Izbor u znanstveno zvanje prilikom postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
koji pokreće Fakultet 

 
Postupak je opisan prilikom opisa postupka izbora u znanstveno-nastavna zvanja (A.1). 
 

 
A.2.2. Izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto prilikom izbora u 

znanstveno zvanje koje pokreće Fakultet 
 

1. 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 ili srodnog područja s obzirom na raspisani natječaj. U 
povjerenstvo se mogu birati i umirovljeni profesori u zvanju profesor emeritus, a barem jedan 
od članova povjerenstva mora biti u radnom odnosu izvan PBF-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. 

 
2. Stručno povjerenstvo je dužno napisati odvojeno  izvješće o izboru u znanstveno zvanje za 
svakog pristupnika i uputiti ga FV-u u roku od 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. Ako Fakultet nije ovlašten za provođenje 
dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, postupak izbora u znanstveno zvanje provodi 
ovlaštena sastavnica Sveučilišta na zahtjev Fakulteta. 
 
3. Nakon dobivenih odluka Matičnog odbora o izboru povjerenstvo sastavlja izvješće o tome 
kojeg od pristupnika koji su izabrani u odgovarajuće znanstveno zvanje predlaže za izbor u 
znanstveno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto. Pri tome povjerenstvo vodi računa o tome 
da odabrani pristupnik mora u potpunosti zadovoljavati i kriterije PBF-a predviđene u drugom 
dijelu (B) ovog Pravilnika.  
 
4. Fakultetsko vijeće donosi odluku o izboru u znanstveno zvanje i na znanstveno radno 
mjesto na temelju mišljenja i prijedloga izabranog stručnog povjerenstva i uzevši u obzir 
odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje. 
 
5. Odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik i viši znanstveni suradnik 
upućuje se na potvrdu odgovarajućem Vijeću područja, a odluka o izboru u zvanje znanstveni 
savjetnik Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Izbor postaje pravovaljan potvrđivanjem odluke o 
izboru od strane Vijeća područja, odnosno Senata. 
  
 

A.2.3. Izbor u znanstveno zvanje prilikom izbora u znanstveno zvanje koje provodi 
Fakultet kao ovlaštena znanstvena organizacija za potrebe drugih znanstvenih organizacija 
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1. Fakultetsko vijeće, temeljem zahtjeva druge znanstvene organizacije koja sama nije 
ovlaštena za provođenje dijela izbora, donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva u 
okviru provođenja postupka izbora u znanstveno-nastavna i znanstvena zvanja.   
 
2. Za svakog pristupnika na natječaj stručno povjerenstvo je dužno napisati odvojeno  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 
onim pristupnicima/pristupniku koji u potpunosti zadovoljavaju kriterije iz Pravilnika o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05).  
 
3. Dobivene odluke Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje Fakultetsko vijeće 
upućuje stručnom vijeću sastavnice koja je pokrenula postupak izbora.  
 

A.2.4. Izbor 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 postupka 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 (NN 84/05). 
 
3. Dobivenu odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje Fakultetsko vijeće 
upućuje osobi koja je pokrenula postupak izbora.  
 
 

A. 3. IZBOR U SURADNIČKA, NASTAVNA I STRUČNA ZVANJA 
 

Izbori u suradnička, nastavna 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, nastavna i stručna zvanja na Prehrambeno-
biotehnološkom fakultetu propisani su  ovim Pravilnikom. 
 
 
 
Suradnička zvanja 
 

Suradnička zvanja su asistent i viši asistent.  
 

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

Nastavna zvanja na fakultetu su predavač, viši predavač, lektor i viši lektor.  
 

Izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto na Prehrambeno-biotehnološkom 
fakultetu može se provesti za potrebe izvođenja nastave na Fakultetu na stručnom studiju ili 
na predmetu koji ne zahtijeva znanstveni pristup. Odluka o izboru u nastavno zvanje upućuje 
se na potvrdu odgovarajućem Vijeću područja. 
 
Stručna zvanja 
 

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.  
 
 
 

B. UVJETI ZA IZBORE U ZVANJA 
 
 

B.1. UVJETI ZA IZBORE U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA 
 
B.1.1. Znanstvena djelatnost 
 

Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja kojeg je donijelo Nacionalno 
vijeće za znanost (NN 84/05) određeni su uvjeti za izbore u znanstvena zvanja za sva 
znanstvena područja. Prilikom izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto na 
Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu pristupnik mora najprije zadovoljiti uvjete predviđene 
tim pravilnikom za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje i to: 
 
• znanstveni suradnik ili više, za izbor u zvanje docent 
• viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik, za izbor u zvanje izvanredni profesor 
• znanstveni savjetnik, za izbor u zvanje redoviti profesor 
 

U području Biotehničkih znanosti pristupnik mora imati objavljene znanstvene radove 
u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom koji su zastupljeni u prvoj (a1) skupini 
baze podataka, radove zastupljene u drugoj skupini baze podataka (a2), odnosno radove u 
zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3).  

Radovi iz skupine a2 mogu se zamijeniti radovima iz skupine a1, a radovi iz skupine 
a3 mogu se zamijeniti radovima iz skupina a1 i a2. Pritom rad iz skupine a1 zamjenjuje dva 
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rada iz skupine a2, a rad iz skupine a2 zamjenjuje dva rada iz skupine a3. Konzistentno, rad 
skupine a1 može zamijeniti četiri rada skupine a3. 

U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi koji su zastupljeni u bazama 
podataka Science Citation Indeks - Expandedu i Current Contentsu. 

U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi zastupljeni u jednoj od 
slijedećih sekundarnih publikacija: Agris, Agricola, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, 
Biological Abstracts, BIOSIS, Biotechnology Citation Indeks, CAB Abstracts (sve baze 
podataka), Chemical Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, GEOBASE. Kad je 
riječ o radovima interdisciplinarnog karaktera koji u znatnijoj mjeri pripadaju području 
biotehničkih znanosti, u rad skupine a2 ubrojit će se i onaj koji je zastupljen u nekoj drugoj 
međunarodno priznatoj sekundarnoj publikaciji o čemu odluku donosi Matični odbor. 

U znanstvene radove treće skupine (a3) ubrajaju se radovi objavljeni u zbornicima 
radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj u 
organizaciji ili suorganizaciji međunarodne znanstvene asocijacije s recenzijom uredništva ili 
radovi objavljeni u zbornicima zastupljenim u SCI - Proceedingsu i/ili CC-Proceedingsu.  

Za natječaje raspisane do 1. siječnja 2009. godine za izbore u znanstveno-nastavna 
zvanja na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u području biotehničkih znanosti pristupnik 
treba zadovoljiti uvjete potrebne za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje predviđene  
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05). Za natječaje raspisane iza 
tog datuma, za izbor u svako znanstveno-nastavno zvanje potrebno je objaviti još najmanje 
jedan rad iz skupine a1 (Tablica 1). 
 
TABLICA 1. Znanstveni uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja na Prehrambeno-
biotehnološkom fakultetu u području biotehničkih znanosti  
 

Broj objavljenih radova u pojedinoj skupinia Znanstveno-nastavno zvanje 
a1b a2c a3d 

Docent 2 (3) 3 2 
Izvanredni profesor 4 (5) 6 4 
Redoviti profesor 6 (7) 12 6 
 
a - klasifikacija i vrednovanje radova određeni su prema Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (NN 84/05) za znanstveno područje biotehničkih znanosti  

 
b - u zagradi je naveden je minimalni broj radova iz skupine a1 ako je natječaj raspisan nakon 
1 siječnja 2009. godine 
 
c - radovi iz ove skupine mogu se zamijeniti radovima iz skupine a1 i to tako da jedan rad iz 
skupine a1 zamjenjuje dva rada iz skupine a2.   
 
d - radovi iz ove skupine mogu se zamijeniti radovima iz skupina a1 i a2 i to tako da jedan rad 
iz skupine a1 zamjenjuje četiri, a rad iz skupine a2, dva rada iz skupine a3.  
 
 

Kada se natječaj raspisuje ranije od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik 
biran, temeljem posebne odluke Fakultetskog vijeća i na vlastiti zahtjev zaposlenika, 
pristupnik koji se bira u području biotehničkih znanosti mora imati još najmanje jedan rad 
više iz kategorije a1, kako je to prikazano u Tablici 2.  
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      TABLICA 2. Znanstveni uvjeti za prijevremeni izbor u znanstveno-nastavna zvanja na 
Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u području biotehničkih znanosti za postupke 
pokrenute temeljem posebne odluke Fakultetskog vijeća i na vlastiti zahtjev zaposlenika.  
 

Broj objavljenih radova u pojedinoj skupinia Znanstveno-nastavno zvanje 
a1b a2c a3d 

Izvanredni profesor 5 (6) 6 4 
Redoviti profesor 7 (8) 12 6 
 
a - klasifikacija i vrednovanje radova određeni su prema Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (NN 84/05) za znanstveno područje biotehničkih znanosti  

 
b - u zagradi je naveden je minimalni broj radova iz skupine a1 ako je natječaj raspisan nakon 
1. siječnja 2009. godine 
 
c - radovi iz ove skupine mogu se zamijeniti radovima iz skupine a1 i to tako da jedan rad iz 
skupine a1zamjenjuje dva rada iz skupine a2.   
 
d - radovi iz ove skupine mogu se zamijeniti radovima iz skupina a1 i a2 i to tako da jedan rad 
iz skupine a1 zamjenjuje četiri, a rad iz skupine a2, dva rada iz skupine a3.  
 

Prilikom ponovnog izbora (reizbora) u isto zvanje potrebno je od zadnjeg izbora 
objaviti još barem jedan rad iz kategorije a1. Sukladno tomu, ako je natječaj raspisan do 1. 
siječnja 2009. godine, minimalan broj radova iz skupine a1 potreban za reizbor u znanstveno-
nastavno zvanje docenta je tri (3), izvanrednog profesora pet (5) i redovitog profesora sedam 
(7) radova, a ako je raspisan nakon tog datuma minimalan broj radova iz skupine a1 potreban 
za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta je četiri (4), izvanrednog profesora šest (6) i 
redovitog profesora osam (8) radova iz skupine a1.   
 
B. 1.2. Nastavna i stručna djelatnost 
 

Prije prvog izbora u znanstveno-nastavno zvanje pristupnik mora najprije održati 
nastupno predavanje pred stručnim povjerenstvom i studentima, na način koji je određen 
Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u 
znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05). 
  

Za izbor u znanstveno-nastavna zvanja na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 
potrebno je zadovoljiti sve uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 
129/05) kao i uvjete Vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu koje potvrđuje izbor, ako takvi 
uvjeti postoje, odnosno Senata, kod izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. 
Pri tome je  za pristupnike čiji se izbor u znanstveno zvanje vrši u području biotehničkih 
znanosti potrebno zadovoljiti jedan uvjet više od minimalnog broja predviđenog navedenom 
Odlukom Rektorskog zbora tako da je: 
 

a) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent potrebno zadovoljiti tri (3) od 
navedena 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; 
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2. da je pomagao 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 
priznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu u kontinuirano 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 
 

Pri tome se kao nužan uvjet od 1. siječnja 2009. zahtijeva da je pristupnik proveo na 
kontinuiranom stručnom usavršavanju u svom znanstvenom području najmanje tri mjeseca u 
međunarodno prepoznatoj instituciji u inozemstvu. 
 

b) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor potrebno zadovoljiti 
četiri (4) od navedenih šest (6) uvjeta:   

1. da je autor ili koautor jednog objavljenog sveučilišnog udžbenika ili priručnika, 
odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst, 
koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva koje provodi postupak izbora; 

2. da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo nove ili 
eksperimentalne ili praktične 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 je nakon stjecanja doktorata usavršavao u svom znanstvenom području, struci 
ili nastavi u uglednim institucijama u inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje jedne 
godine, od toga barem šest mjeseci kontinuirano, 

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 jedenog znanstvenog rada u znanstvenom 
časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij. 
 Osim toga, u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor može biti izabrana samo 
osoba koja je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 
izvodila nastavu od bar tristo (300) norma sati. 
 

c) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potrebno zadovoljiti  
pet (5) od slijedećih osam (8) uvjeta: 

1. da je autor ili koautor dva (2) objavljenog sveučilišnog udžbenika ili 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 koje provodi 
postupak izbora; 

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) rada 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; 



 9

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 barem 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, od čega 
barem godinu kontinuirano, na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima. 

Osim toga, u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor može biti izabrana samo 
osoba koja je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu 
izvodila nastavu od bar šesto (600) norma sati. 
 

d) za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje)  
potrebno ispuniti sedam (7) od dvanaest (12) uvjeta, 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 svog 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. 
 
Pri izboru u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i redoviti profesor kao i 

pri reizboru u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (trajno zvanje) za pristupnike koji 
se biraju u znanstveno zvanje u području biotehničkih znanosti jedan od navedenih uvjeta 
Rektorskog zbora mogu se zamijeniti sa: 

- jednim međunarodnim patentom 
- dva poglavlja u znanstveno-stručnoj knjizi 
- šest stručnih radova u domaćim ili stranim publikacijama 
- dva glavna izvedbena tehnološka projekta  
- četiri idejna tehnološka projekta  
- šest elaborata ili razvojna programa 
  

 
  
B.2. UVJETI ZA IZBORE U ZNANSTVENA ZVANJA I NA ZNANSTVENA RADNA 

MJESTA NA PBF-u 
 

Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja kojeg je donijelo Nacionalno 
vijeće za znanost (NN 84/05) određeni su uvjeti za izbore u znanstvena zvanja za sva 
znanstvena područja. Prilikom izbora u znanstveno zvanje i na radno mjesto na Prehrambeno-
biotehnološkom fakultetu pristupnik mora najprije zadovoljiti uvjete predviđene tim 
pravilnikom za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje. Osim toga, pristupnik koji se bira u 
području biotehničkih znanosti mora zadovoljiti i slijedeće uvjete: 

 
• znanstveni suradnik:  4 rada iz skupine a1 
• viši znanstveni suradnik: 8 radova iz skupine a1 
• znanstveni savjetnik: 12 radova iz skupine a1  
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Pristupnici koji se biraju u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto na 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u području tehničkih znanosti moraju zadovoljiti i 
slijedeće uvjete: 

 
• znanstveni suradnik:  2 rada iz skupine A 
• viši znanstveni suradnik: 4 radova iz skupine A 
• znanstveni savjetnik: 6 radova iz skupine A  

 
Radovi iz skupine a1, odnosno A, su radovi zastupljeni u bazama podataka Science 

Citation Indeks - Expanded i Current Contents.  
 
 

 
B.3. UVJETI ZA IZBORE U NASTAVNA ZVANJA 

 
 

Za izbore u odgovarajuća nastavna zvanja pristupnici trebaju zadovoljiti slijedeće 
uvjete:   

 
Predavač 
 
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 
propisuje Rektorski zbor, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, te pozitivno ocijenjeno 
nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, ako se prvi puta izabire na nastavno 
radno mjesto. Pristupnik mora zadovoljiti najmanje dva (2) od slijedećih četiri (4) 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 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, ili da je koautor barem 

jednom (1) složenijem projektu koji je izveden ili nagrađen, odnosno značajnijoj studiji iz 
odgovarajuće struke. 
 

Prilikom reizbora u nastavno zvanje predavača pristupnik mora priložiti pozitivno 
ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno 
ocijenjene rezultate studentske ankete koju provodi visoko učilište. Osim toga, pristupnik 
treba ispuniti tri (3) uvjeta koja bira među uvjetima za nastavno zvanje predavača, a također i 
među uvjetima za izbor u višeg predavača. 
 
 

Viši predavač 
 

U nastavno zvanje višeg predavača i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana 
osoba koja ima završen diplomski studij ili stručni specijalistički studij, ispunjene nužne 
uvjete koje propisuje Rektorski zbor, objavljene stručne radove, najmanje pet godine radnog 
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iskustva u struci, te pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, 
ako se prvi puta izabire na nastavno radno mjesto. Pristupnik mora zadovoljiti najmanje tri (3) 
od slijedećih šest (6) uvjeta: 
 

1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom ili 
znanstvenom zvanju, te u tom znanju tijekom tri godine kontinuirano izvodio nastavu na 
nekom visokom učilištu od barem šezdeset (60) norma sati. 

2. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti. 
3. da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst, 

koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva. 
4. da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna ili diplomska 

rada, te da je pritome objavio barem dva rada u koautorstvu sa studentom. 
5. da je autor ili koautor najmanje pet (5) objavljenih stručnih ili znanstvenih radova, 

ili izvedenih ili nagrađenih projekata odnosno studija odgovarajuće struke.  
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. 
 
 Prilikom reizbora u nastavno zvanje višeg predavača pristupnik mora priložiti 

pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili 
pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju provodi visoko učilište. Osim toga, 
pristupnik treba ispuniti pet (5) uvjeta koje bira među uvjetima za nastavno zvanje višeg 
predavača, a također i među uvjetima za izbor u profesora visoke škole određenim Odlukom 
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u nastavna zvanja (NN. 129/05). 
 

Lektor 
 
U nastavno zvanje lektora i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja 

ima završen diplomski studij ili stručni specijalistički studij i objavila je najmanje tri (3) 
stručna rada. 

Pri reizboru u nastavno zvanje lektor pristupnik treba priložiti najmanje jedan (1) novi 
objavljeni rad. 

 
Viši lektor 
 
U nastavno zvanje višeg lektora i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba 

koja ima završen diplomski studij ili stručni specijalistički studij i objavila je najmanje pet (5) 
stručnih radova. 

Pri reizboru u nastavno zvanje viši lektor pristupnik treba priložiti najmanje dva (2) 
nova objavljena rada. 
 
 
 

B.4. UVJETI ZA IZBORE U SURADNIČKA ZVANJA 
 

Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta su asistent i viši asistent, a biraju se iz 
redova najuspješnijih studenata. 
 

U suradničko zvanje asistent može biti izabrana osoba koja je završila sveučilišni 
diplomski studij sa srednjom ocjenom položenih ispita od najmanje 3,70. 
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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. Ako je ocjena negativna, pokreće se postupak 
redovitog otkaza ugovora o radu.  
 

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. 
 
 

B.5. UVJETI ZA IZBORE U STRUČNA ZVANJA 
 
 

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

 
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.     
  

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. 
 
 

C. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
 

 Ovaj Pravilnik objavljen je na internet stranici Fakulteta na adresi: www.pbf.hr dana 
26. travnja 2006. godine. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15 dana od objavljivanja na internet stranicama 
Fakulteta, odnosno 10. svibnja 2006. godine. 
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti Minimalni  uvjeti PBF-a za 
izbor u zvanja od 10. svibnja 2000. godine. 
 Pravilnik se istodobno upućuje Odboru za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu te 
ukoliko stignu primjedbe Odbora, o istima će se provesti postupak izmjena i dopuna ovog 
Pravilnika. 
 Postupak izmjena i dopuna Pravilnika obavlja se na isti način kao i donošenje ovog 
pravilnika. 
 
        D E K A N: 
 
 
       Prof.dr.sc. Vladimir Mrša 


