Na temelju članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom školstvu, ("Narodne
novine" broj: 123/03,198/03,105/04,174/04), članka 11. Statuta Stomatološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), te Odluke o postupku odabira
znanstvenih novaka na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (URBROJ: 533-08-05-1), Odlukama Fakultetskog vijeća od 29. rujna 2005. i 27.
travnja 2006. i Odluke o izmjene i dopuni od 24. veljače 2011. godine prihvaća sljedeći

PRAVILNIK O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU IZBORA
ZNANSTVENIH NOVAKA
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku izbora znanstvenih novaka, odnosno u
suradnička zvanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik), odreĎuje uvjete, mjerila i postupak
izbora znanstvenih novaka za potrebe znanstvenih projekata, a na teret sredstava
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo).

II. PLANIRANJE
Članak 2.
Predstojnik
zavoda/pročelnik
katedre
nakon
usuglašenog
prijedloga
odgovarajuće katedre i voditelja projekta početkom svake akademske godine ili u
drugim opravdanim slučajevima, dostavljaju dekanu broj znanstvenih novaka koji bi se
trebali znanstveno usavršavati za potrebe znanstvenih projekata.
Prijedlozi trebaju sadržavati broj znanstvenih novaka, znanstvene grane, imena
voditelja znanstvenih projekata i mentora koji će pratiti rad i usavršavanje znanstvenih
novaka, te možebitne dodatne uvjete koje pristupnici trebaju ispunjavati.

Članak 3.
Na temelju prijedloga potreba znanstvenih novaka dekan podnosi Fakultetskom
vijeću plan potreba za znanstvenim novacima.
Plan odobrava Fakultetsko vijeće na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici nakon
iskazanih potreba. Katedre Fakulteta mogu, uz posebno obrazloženje, predložiti dopune
plana znanstvenih novaka koji bi se trebali znanstveno usavršavati za potrebe
znanstvenih projekata tijekom akademske godine.
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Članak 4.
Dekan Fakulteta temeljem Odluke Fakultetskog vijeća iz članka 3. ovoga
Pravilnika, pribavlja od Ministarstva suglasnost na Plan potreba za znanstvenim
novacima.

III. OPĆI UVJETI ZA IZBOR
Članak 5.
Opći uvjeti koje moraju ispunjavati pristupnici za znanstveno usavršavanje su:


državljanstvo Republike Hrvatske,



završeni studij stomatologije/dentalne medicine,



prosjek ocjena u pravilu izmeĎu 10% najuspješnijih diplomiranih studenata u
kalendarskoj godini vodeći računa o duljini studiranja,



aktivno znanje engleskog jezika,



znanje rada na računalu.

IV. MJERILA I POSTUPAK IZBORA
Članak 6.
Na početku svake akademske godine Fakultetsko vijeće objavljuje natječaj u
skladu s brojem mjesta koje je odobrilo Ministarstvo i s planom potreba katedri za
odabir najboljih pristupnika za znanstvene novake. Natječaj se objavljuje u "Narodnim
novinama", dnevnom tisku i na službenim internet stranicama Fakulteta.

Članak 7.
Natječaj ima sljedeće sadržaje:


vrstu znanstvenog usavršavanja,



opće uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati,



posebne uvjete,



isprave i druge dokaze koje pristupnici moraju priložiti,



mjesto znanstvenog usavršavanja, zavod, odnosno, katedru na kojoj se
obavlja usavršavanje.
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Članak 8.
Pristupnici su dužni uz zamolbu priložiti:


domovnicu,



uvjerenje o ocjenama,



dokumente o dobivenim nagradama,



potvrde o demonstraturi tijekom studija,



potvrde o radu u studentskim udrugama i/ili uredništvu časopisa,



popis objavljenih radova i preslike radova,



potvrda o aktivnom sudjelovanju na domaćim i meĎunarodnim skupovima
(preslik rada)



potvrdu o znanju engleskog i drugih jezika,



potvrda o znanju rada na računalu.

Članak 9.
Odabir pristupnika za znanstvene novake obavlja Stručno povjerenstvo (u
nastavku teksta: Povjerenstvo) u sastavu od tri člana.
Članovi Povjerenstva po položaju su prodekan za znanost, predstojnik Zavoda i
voditelj projekta na koji se novak prima. Ako se funkcije preklapaju u Povjerenstvo se
redom delegiraju prodekan za nastavu i/ili predsjednik Odbora za izbor nastavnika,
znanstvenika i suradnika, predsjednik ili član Odbora za znanost.
Povjerenstvu predsjedava prodekan za znanost.

Članak 10.
Povjerenstvo obavlja uvid u priložene isprave i dokaze sposobnosti za odreĎena
područja te boduje pristupnike prema sljedećim mjerilima:


uspješnost u diplomskom studiju,



nagrade i priznanja,



aktivnosti tijekom studija,



poslijediplomski studij i jezici,



radovi i sudjelovanje na kongresima,



mišljenje stručnog povjerenstva.

Članak 11.
Povjerenstvo će u prosudbi primjenjivati sljedeće bodovanje:
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1. Prosjek ocjena u diplomskom studiju uključujući ocjenu diplomskog rada i/ili
ukupna ocjena studiranja (ovisno o završenom studijskom programu),
2. Područje diplomskog rada iz sadržaja projekta za koji je raspisan natječaj: 1 bod,
3. Prosjek ocjena iz tri kolegija diplomskog studija koja su u vezi s projektom,
4. Demonstratura: 0,5 bodova za svaki semestar i katedru,
5. Nagrade tijekom studija: Rektorova nagrada, Dekanova nagrada, za uspjeh u
studiju: 2 boda po nagradi,
6. Rad kandidiran za Rektorovu nagradu: 0,5 boda, te dodatnih 0,1 bod ako je rad
iz područja projekta,
7. Sudjelovanje u radu studentskih udruga i uredništvu časopisa: 1 bod,
8. Studentska studijska razmjena u trajanju od najmanje mjesec dana: 1 bod,
9. Stipendije (MZOŠ, državne, meĎunarodne): 1 bod,
10. Poslijediplomski studij u tijeku: 1 bod,
11. Znanje svjetskog jezika: 0,5 bod za svaki idući jezik (uz engleski),
12. Rad citiran u CC, SCI, SSCI: 2 boda te dodatnih 0,1 bod ako je rad iz područja
projekta,
13. Rad citiran u IM, EM, IDL i ostalim indeksiranim časopisima: 1 bod, te dodatnih
0,1 bod ako je rad iz područja projekta,
14. Rad u studentskim časopisima (Sonda i sl.): 0,2 boda te dodatnih 0,1 bod iz
područja projekta
15. Prezentacija na domaćem kongresu: 0,2 bodova te dodatnih 0,1 bod ako je rad iz
područja projekta,
16. Prezentacija na meĎunarodnom kongresu: 0,5 bodova te dodatnih 0,1 bod ako je
rad iz područja projekta.
Negativni bodovi:


Trajanje studija: za svaki mjesec studija duže od roka propisanog za studij
pristupnik dobiva 0,15 negativnih bodova.

Članak 12.
Razgovor s pristupnicima je obvezan i sastavni dio postupka odabira znanstvenih
novaka.
U razgovoru članovi Povjerenstva ocjenjuju ocjenama od 1 do 3 prema općem
dojmu o temama odabranim po svom nahoĎenju (procjena opće i medicinske kulture,
zanimanje za istraživački rad itd.). Zbroj ocjena se dijeli s brojem članova Povjerenstva.
Povjerenstvo temeljem bodovanja sastavlja listu redoslijeda pristupnika na način
da se zbroji ukupni broj ostvarenih bodova pristupnika.
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Članak 13.
Ako se bira jedan pristupnik Povjerenstvo predlaže dekanu prvog pristupnika na
listi redoslijeda. Ako se biraju dva ili više pristupnika Povjerenstvo predlaže dekanu za
izbor prva dva ili više pristupnika na listi redoslijeda.
Ako koji od kandidata ne prihvati mjesto znanstvenog novaka, Povjerenstvo
poziva sljedećeg kandidata s liste redoslijeda.
Povjerenstvo svoje prijedloge i zapisnike s cjelokupnom dokumentacijom
dostavlja Dekanu.

Članak 14.
Dekan prijedloge Povjerenstva upućuje Fakultetskom vijeću radi donošenja
odluke o izboru pristupnika za znanstvenog novaka.
Odluku o izboru pristupnika donosi Fakultetsko vijeće javnim glasovanjem.

Članak 15.
Protiv odluke Fakultetskog vijeća nezadovoljni pristupnik ima pravo žalbe u roku
15 dana od primitka odluke. O pravodobnoj žalbi kandidata odlučuje Fakultetsko vijeće
na slijedećoj sjednici.
Fakultetsko vijeće može žalbu:


odbaciti zbog propusta roka ili što je žalbu podnijela neovlaštena osoba



odbiti kao neosnovanu i potvrditi svoju odluku



preinačiti i usvojiti odluku



ukinuti odluku i vratiti predmet Povjerenstvu na ponovni postupak.

Članak 16.
S izabranim znanstvenim novacima koji će se znanstveno usavršavati Dekan
sklapa ugovor o radu na odreĎeno vrijeme u trajanju od najviše šest godina. Znanstveni
novak je dužan upisati poslijediplomski doktorski studij.

Članak 17.
Mentori su dužni dostavljati godišnja izvješća o radu znanstvenog novaka, te o
njegovom uspjehu na poslijediplomskom znanstvenom studiju Dekanu, Fakultetskom
vijeću i nadležnom ministarstvu.
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Fakulteta.

DEKAN

Broj:
U Zagrebu,

Prof.dr.sc. Dragutin Komar
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TABLICE BODOVANJA ZA IZBOR ZNANSTVENOG NOVAKA
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Opći uvjeti za pristupnike
Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Državljanstvo Republike Hrvatske
Završen studij
stomatologije/dentalne
medicine
Znanje engleskog jezika
Znanje rada na raĉunalu

Posebni uvjeti za pristupnike
DIPLOMSKI
Ime i prezime
Trajanje studija: 5
bodova
Negativni bodovi za
svaki mjesec iznad roka0,15
Prosjek ocjena u
diplomskom studiju
ukljuĉujući ocjenu
diplomskog rada i/ili
ukupna ocjena
studiranja (ovisno o
završenom studijskom
programu)
Podruĉje diplomskog
rada: 1 bod ukoliko je iz
podruĉja projekta
Prosjek ocjena iz tri
kolegija koja su u vezi s
projektom
Demonstratura: 0,5 boda
za svaki semestar i
katedru
Ukupno
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STUDIJ
Ime i prezime

Ime i prezime

NAGRADE I PRIZNANJA
Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Nagrade tijekom studija
(Rektorova, Dekanova,
druge nagrade za uspjeh
na studiju): 2 boda
svaka
Rad
kandidiran
za
Rektorovu nagradu: 0,5
boda + 0,1 bod iz
podruĉja projekta
Ukupno

AKTIVNOSTI TIJEKOM STUDIJA
Ime i prezime
Sudjelovanje u radu
uredništva ĉasopisa ili
drugim studentskim
udrugama registriranim
za struĉni i znanstveni
rad: 1 bod za svaku
Studentski boravak u
trajanju od najmanje
mjesec dana: 1 bod za
svaki
Stipendije (MZOŠ,
državnih, meĊunarodnih itd.): 1 bod za
svaku
Ukupno
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Ime i prezime

Ime i prezime

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ I JEZICI
Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Poslijediplomski studiji
u tijeku: 1 bod za svaki
Znanje ostalih svjetskih
jezika:
0,5 boda svaki
Ukupno

RADOVI I SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA
Ime i prezime
Rad citiran u CC, SCI,
SSCI: 2 boda + 0,1 bod
iz podruĉja projekta
Rad citiran u IM, EM,
IDL i ostalim
indeksiranim
publikacijama: 1 bod +
0,1 bod iz podruĉja
projekta
Rad u studentskim
ĉasopisima (Sonda i sl.):
0,2 boda + 0,1 bod iz
podruĉja projekta
Prezentacija na
domaćem kongresu: (0,2
boda po radu + 0,1 bod
iz podruĉja projekta
Prezentacija na
meĊunarodnom
kongresu: 0,5 bodova +
0,1 bod iz podruĉja
projekta
Ukupno
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Ime i prezime

Ime i prezime

MIŠLJENJE STRUĈNOG POVJERENSTVA
Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Mišljenje struĉnog
povjerenstva
(1 do 3 boda)
1. prof.dr.sc. ..........
2. prof.dr.sc. ...........
3. prof.dr.sc. ...........
Ukupno

SVEUKUPNO
Ime i prezime
1. Opći uvjeti
2. Diplomski studij
3. Nagrade i priznanja
4. Aktivnosti tijekom
studija
5. Poslijediplomski
studij i jezici
6. Radovi i sudjelovanje na kongresima
7. Mišljenje struĉnog povjerenstva
SVEUKUPNO
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Ime i prezime

Ime i prezime

Povjerenstvo:
____________________________

____________________________

____________________________

U Zagrebu,
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