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PREPORUKA O PROVOĐENJU VANJSKIH AKTIVNOSTI I NASTUPANJU U
JAVNOSTI ČLANOVA (djelatnika i studenata)
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA
(usvojena na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 24. travnja 2009. godine)
I. Vanjske aktivnosti za koje član Fakulteta treba tražiti suglasnost dekana odnosno
Fakultetskog vijeća su:
- sudjelovanje u nastavi na drugim ustanovama tijekom cijele godine u okviru
Sveučilišta u Zagrebu i izvan njega
- sudjelovanje kao voditelj ili suvoditelj tečaja na drugoj akademskoj instituciji i
sl.
- sudjelovanje u znanstvenim i drugim projektima izvan PBF-a u okviru
Sveučilišta u Zagrebu i izvan njega
- sudjelovanje u svim ostalim poslovima koji su vezani za djelatnost PBF-a, za
koje Fakultetsko vijeće ili dekan procjene da trebaju biti evidentirani na
Fakultetu
- sudjelovanje u projektima sa industrijama i konzultantske usluge
- održavanje pojedinačnih predavanja na drugim akademskim institucijama,
znanstvenim skupovima ili javnim skupovima
- postavljanje ne-interaktivne edukacijske materijale na mrežne stranice
- ako je imenovan za člana prosudbene skupine, ili savjetodavca Vlade RH ili
Vladine agencije, nadalje aktivnosti člana poput konzultanata i sl.
- ako radi druge poslove i obavlja dužnosti vezane uz djelatnost Fakulteta.
II. U vezi nastupanja u javnosti član Fakulteta (djelatnik odnosno student) ima slijedeće
obveze:
- Ukoliko se radi o nastupu za medije u prostorima Fakulteta, dekana se mora
prethodno obavijestiti i on mora dati suglasnost, kako ne bi došlo do ometanja
nastave i rada ostalih djelatnika Fakulteta i kako bi dekan osigurao optimalne
uvjete za najbolju moguću prezentaciju Fakulteta u cjelini.
- Ukoliko član Fakulteta nastupa (daje izjave i sl.) izvan Fakulteta, također treba
obavijestiti dekana najbržim komunikacijskim sredstvom.
- Član Fakulteta, djelatnik ili student, prilikom nastupanja za javnost pred
publikom ili samo davanje izjava medijima (radio, televizija, internetske
stranice itd.) mora uvijek nedvosmisleno naglasiti nastupa li u svoje osobno ime
ili u ime Fakulteta.
- U svojem nastupu član Fakulteta je dužan štititi ugled i interese Fakulteta.
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