Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Hrvatskog
katoličkog sveučilišta, Pročišćeni tekst Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta
obuhvaća Pravilnik o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna,
suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta donesen na 10. sjednici Senata, Klasa:
602-04/14-07/02, Urbroj: 498-05-14-02 od 11. ožujka 2014. godine i Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna,
suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta donesen na 25. sjednici Senata, Klasa:
602-04/15-07/02, Urbroj: 498-05-15-04 od 14. travnja 2015. godine

PRAVILNIK
O IZBORU U ZNANSTVENO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA,
SURADNIČKA I STRUČNA ZVANJA I ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA
PROČIŠĆENI TEKST

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se pobliže uređuje provedba postupka izbora u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), te naslovna zvanja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (u daljnjem tekstu:
Sveučilište).
Članak 2.
Na Sveučilištu nastavnu djelatnost izvode osobe izabrane u znanstveno-nastavna, umjetničkonastavna, nastavna i suradnička zvanja.
Na Sveučilištu nastavnu djelatnost mogu izvoditi i osobe izabrane u naslovna znanstvenonastavna umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja.
Članak 3.
Znanstveno-nastavna i umjetničko nastavna zvanja su: docent (doc. dr. sc./dr. art.),
izvanredni profesor (izv. prof. dr. sc./dr. art.), redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom
zvanju (prof. dr. sc./dr. art.).
Znanstveno-nastavna zvanja odgovaraju znanstvenim zvanjima kako slijedi:
1. docent odgovara znanstvenom suradniku,
2. izvanredni profesor odgovara višem znanstvenom suradniku,
3. redoviti profesor odgovara znanstvenom savjetniku,
4. redoviti profesor u trajnom zvanju odgovara znanstvenom savjetniku u trajnom zvanju
Nastavna zvanja su: predavač (pred.), viši predavač (v. pred.), profesor visoke škole (prof. vš.),
lektor, viši lektor, umjetnički suradnik, viši umjetnički suradnik i umjetnički savjetnik.
Suradnička zvanja su: asistent i poslijedoktorand.
Stručna zvanja su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Članak 4.
Počasno znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje je professor emeritus.
Kandidat za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus mora imati posebne zasluge za razvoj
i napredak Sveučilišta.
Kandidata za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus može predložiti Veliki kancelar ili
sastavnica Sveučilišta.
Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje Senat Sveučilišta na osnovu prijedloga
imenovanog stručnog povjerenstva.
II. POKRETANJE POSTUPKA ZA STJECANJE ZVANJA
Članak 5.
Sveučilište, budući nema ovlaštenje za provođenje izbora u znanstvena zvanja, provodi dio
postupka izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, izbore u nastavna,
suradnička i stručna zvanja, te naslovna zvanja sukladno odredbama Zakona, Statuta i ovog
Pravilnika.
Sveučilište može potvrditi izbor u odgovarajuća znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna,
nastavna, suradnička i stručna zvanja i izbor u naslovna zvanja.
Članak 6.
Postupak dijela izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i na odgovarajuća
radna mjesta provodi Senat Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Senat).
Postupak izbora u nastavna, suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
provodi Senat Sveučilišta.
Članak 7.
Zahtjev za pokretanje postupka izbora nastavnika ili suradnika u određeno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto podnosi pristupnik ili sastavnica Sveučilišta.
Suglasnost za pokretanje postupka izbora u zvanje i na radno mjesto izdaje Rektor na osnovu
osiguranih sredstava u proračunu Sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu, te zahtjeva koji
sadrži podatke o uvjetima za izbor u zvanje i na radno mjesto kao i podatke o nastavnom
opterećenju sukladno programu i izvedbenom planu nastave.
Odluku o pokretanju postupka izbora donosi Senat.
Članak 8.
Ako neki od pristupnika nema potrebno znanstveno zvanje, prilikom izbora u znanstvenonastavno zvanje provodi se i izbor u znanstveno zvanje.
Budući Sveučilište nema ovlast za provođenje postupka izbora u znanstveno zvanje, stoga
Sveučilište, u postupku izbora, mora zatražiti obavljanje postupka izbora u znanstveno zvanje
od ovlaštenih ustanova za provođenje postupka izbora.
Troškove postupka izbora u znanstveno zvanje snosi sam pristupnik.

Članak 9.
Provjeru psihofizičkih osobina pristupnika obavlja ovlaštena liječnička ordinacija.

III. RASPISIVANJE NATJEČAJA
Članak 10.
Natječaj za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto raspisuje se u “Narodnim
novinama«, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Sveučilišta te na službenom internetskom
portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Natječaj mora biti otvoren
najmanje 30 dana.
Natječaj obvezno sadrži:
a) puni naziv Sveučilišta,
b) zvanje i radno mjesto za koje se raspisuje natječaj,
c) znanstveno područje, polje i/ili granu odnosno interdisciplinarno područje znanosti, polje
i/ili granu,
d) uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati,
e) popis priloga koje prijavi treba priložiti,
f) rok do kojeg se prijave mogu podnositi.
Članak 11.
Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više znanstveno-nastavno, nastavno zvanje i
odgovarajuće radno mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnom
natječaju raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka.
Posebnom odlukom Senata i uz suglasnost zaposlenika, natječaj može biti raspisan i ranije od
propisanih rokova ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegovog prethodnog izbora na
radno mjesto s nižim zvanjem.
Članak 12.
Objava natječaja se smatra zaključenom istekom roka prijave navedenom u natječaju
objavljenog u Narodnim novinama.
Prijava na natječaj mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih natječajem i to u
pisanom i elektroničkom obliku (CD).

IV. PROVEDBA DIJELA POSTUPKA IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA I
UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA
Članak 13.
U odgovarajuće znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno
mjesto može biti izabrana osoba:
 koja je upisana u Upisnik znanstvenika sa znanstvenim zvanjem stečenim u
odgovarajućem polju,
 koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti
 koja ima i druge uvjete propisane Statutom Sveučilišta i Pravilnikom o ustroju i o radu
i ovim Pravilnikom

Članak 14.
Postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje Sveučilište pokreće u roku od 30 (trideset)
dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.
Senat imenuje stručno povjerenstvo koje se u pravilu sastoji od tri člana.
Članovi stručnog povjerenstva moraju biti i istom ili višem znanstveno-nastavnom zvanju s
obzirom na zvanje za koje se traži izbor. Barem jedan član Stručnog povjerenstva ne može biti
zaposlenik Sveučilišta.
Senat Sveučilišta provodi dio postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje uz uvjet da
pristupnici imaju provedeni postupak u znanstveno zvanje i potvrdu o upisu u Upisnik
znanstvenika.
Ako neki od pristupnika nema potrebno znanstveno zvanje prilikom izbora u znanstvenonastavno zvanje provodi se i izbor u znanstveno zvanje.
Nakon obavljenog izbora u znanstveno zvanje svih pristupnika koji za to ispunjavaju uvjete,
Sveučilište, sukladno Statutu, uvjetima Rektorskog zbora i Zakona u roku od 60 dana, u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izabire pristupnika koji u najvećoj mjeri
udovoljava uvjetima natječaja.
Stručno povjerenstvo vrši provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora pristupnika.
Članak 15.
Stručno povjerenstvo dužno je Senatu dostaviti Izvješće o provedenom postupku izbora.
Senat završava postupak izbora izborom ili potvrdom pristupnika u odgovarajuće zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto.
Članak 16.
Pristupnici natječaja u roku od 15 dana od dana odluke Senata obavještavaju se o rezultatima
natječaja.
Pristupnici natječaja imaju pravo žalbe Senatu na Odluku o izboru u znanstveno-nastavno
zvanje i odgovarajuće radno mjesto u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.
Članak 17.
Za izvođenje nastave predmeta iz područja koje može izvoditi samo umjetnik, nastavnici se
biraju u umjetničko-nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta. U umjetničko-nastavna
zvanja biraju se osobe koje su ostvarile umjetnička dostignuća koja svojim značajem
odgovaraju uvjetima za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto.
Umjetničko-nastavna radna mjesta u svemu su izjednačena sa znanstveno-nastavnim radnim
mjestima.
V. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U NASTAVNA ZVANJA
Članak 18.
Postupak izbora u nastavna zvanja te odgovarajuća radna mjesta provodi Senat sukladno
Zakonu, Statutu, Pravilniku o ustroju i o radu i ovom Pravilniku u slučaju izvođenja stručnog

studija ili ako je riječ o predmetu koji ne zahtjeva znanstveni pristup ili na umjetničkoj
akademiji za potrebe korepeticije i druge suradnje u obrazovnom procesu.
Članak 19.
Odluku o pokretanju postupka izbora u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto donosi
Senat na prijedlog rektora.
U odgovarajuće nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba:
 koja ispunjava uvjete propisane Zakonom,
 koja ispunjava uvjete Rektorskog zbora u pogledu nastavne i stručne djelatnosti,
 koja ima i druge uvjete propisane Statutom Sveučilišta, Pravilnikom o ustroju i o radu
i ovim Pravilnikom.
Članak 20.
Postupak izbora u nastavno zvanje Sveučilište pokreće u roku od 30 (trideset) dana od dana
isteka roka za prijavu na natječaj.
Senat imenuje stručno povjerenstvo koje se sastoji od tri člana. Članovi povjerenstva mogu biti
iz redova zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavno i nastavno zvanje.
Stručno povjerenstvo vrši provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora u pogledu nastavne
i stručne djelatnosti pristupnika.
Članak 21.
Stručno povjerenstvo dužno je Senatu dostaviti Izvješće o provedenom postupku izbora u
sukladno natječaju.
Senat donosi odluku o izboru pristupnika u odgovarajuće zvanje i na odgovarajuće radno
mjesto.
Članak 22.
Pristupnici natječaja u roku od 15 dana od dana odluke Senata obavještavaju se o rezultatima
natječaja.
Pristupnici natječaja imaju pravo žalbe Senatu na Odluku o izboru u nastavno zvanje i
odgovarajuće radno mjesto u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

VI. NUŽNI UVJETI ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI
Članak 23.
Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i nastavno
zvanje, pored uvjeta propisanih zakonom, drugim pravnim propisima, unutarnjim aktima i
Odlukom Rektorskog zbora moraju imati i potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred
nastavnicima i studentima.
Nastupno predavanje pristupnika koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno, umjetničkonastavno zvanje i nastavno zvanje ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje je imenovano za
provođenje postupka izbora u odgovarajuće zvanje i odgovarajuće radno mjestu ili
Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja kojeg je imenovao Senat.

Ocjena nastupnog predavanja sastavni je dio Izvješća Stručnog povjerenstva za provođenje
postupka.
Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran u
znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje.
Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisan je Odlukom Rektorskog zbora o obliku
i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.

VII. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U SURADNIČKA ZVANJA
Članak 24.
Suradnici se biraju sukladno Zakonu, Statutu, Pravilniku o ustroju i radu i ovom Pravilniku
temeljem natječaja.
Članak 25.
Pristupnici koji se biraju u suradničko zvanje asistenta i poslijedoktoranda i na radno mjesto
biraju se iz redova najuspješnijih studenata.
Asistent je dužan upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij, osim za
asistente izabrane u umjetničkom području.
Senat imenuje Stručno povjerenstvo za postupak izbora.
Pristupnici natječaja u roku od 15 dana od dana odluke Senata obavještavaju se o rezultatima
natječaja.
Pristupnici natječaja imaju pravo žalbe Senatu na Odluku o izboru u suradničko zvanje i
odgovarajuće radno mjesto u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.
Članak 26.
Iznimno s osobom koja je natječajem izabrana u suradničko zvanje asistenta i u ugovorenom
roku završila poslijediplomski doktorski studij i stekla akademski stupanj doktora znanosti
može se zaključiti ugovor o radu na radno mjesto poslijedoktoranda bez raspisa natječaja
odlukom Senata na osnovu izvješća imenovanog stručnog povjerenstva.
Članak 27.
Svake godine Sveučilište ocjenjuje rad asistenta i to na osnovu pisanog izvješća mentora u
kojem se vrednuje uspješnost kandidata u znanstvenom ili umjetničkom te nastavnom radu,
kao i uspješnost na poslijediplomskom sveučilišnom studiju.
Najmanje jednom u dvije godine poslijedoktorand podnosi Sveučilištu izvješće o svom radu
temeljem kojeg se vrednuje njegova uspješnost u znanstvenom ili umjetničkom te nastavnom
radu.
Ako Senat drugi put negativno ocjeni rad asistenta ili poslijedoktoranda, pokreće se postupak
redovitog otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).
Najmanje jedanput u dvije godine Senat ocjenjuje rad mentora asistenta na temelju izvješća o
radu te izvješća i ocjene asistenta o mentorstvu nastavnika.

Mentor koji je dva puta ocijenjen negativno ne može više biti imenovan za mentora.
Kriteriji ocjene i imenovanja mentora kao i sadržaj, kriteriji te postupak usvajanja izvješća o
radu asistenata utvrđuju se posebnim Pravilnikom.

VIII. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U STRUČNA ZVANJA
Članak 28.
U stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta mogu se izabrati osobe radi provođenja
znanstvenih i stručnih projekata.
Postupak se provodi na temelju natječaja sukladno Zakonu, Statutu, Pravilniku o ustroju i o
radu i ovom Pravilniku.
Postupak provodi stručno povjerenstvo na osnovu Odluke Senata o provođenju postupka.
IX. PROVEDBA POSTUPKA IZBORA U NASLOVNA ZVANJA
Članak 29.
U odgovarajuće znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje može se izabrati osoba
bez zaključivanja ugovora o radu koja ispunjava uvjete za izbor u odnosno zvanje, ako
sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenog predmeta (tzv.
naslovno zvanje) na Sveučilištu.
Postupak izbora u naslovna znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja istovjetan je
postupku izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja na Sveučilištu.
Članak 29a.
Senat na osnovu prijedloga stručnog vijeća odjela potvrđuje angažiranje vanjskih suradnika
izabranih u zvanje te stručnjaka bez izbora u zvanje za izvođenje dijela ili cijele nastave ili
sudjelovanja u nastavi određenog predmeta do početka akademske godine.

X. ŽALBA U POSTUPCIMA IZBORA
Članak 30.
Na odluku Senata odnosno imenovanog stručnog povjerenstva o izboru u odgovarajuće
znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje (dio), nastavno, suradničko i stručno
zvanje može se uložiti žalba.
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke, a podnosi se Senatu u pisanom
obliku.
Žalbu razmatra imenovano stručno povjerenstvo koje podnosi odgovor Senatu.
Odluka Senata donijeta po žalbi pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna (dio),
nastavna, suradnička i stručna zvanja na prijedlog stručnog povjerenstva konačna je i na nju
se ne može uložiti žalba.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Pravilnik o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i
stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta donosi Senat Sveučilišta.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik.
Članak 32.
Navođenje i označavanje imenica u muškom rodu u ovom Pravilniku ne može se ni u kojem
smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o izboru u
znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta od 21. svibnja
2012. godine.
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