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Temeljem Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna
mjesta, Fakultetsko vijeće na 18. sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine
donijelo je sljedeći:

Naputak o postupku izbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta

Znanstvena zvanja
Znanstvena zvanja su: 1. znanstveni suradnik, 2. viši znanstveni suradnik, 3.
znanstveni savjetnik i 4. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
Za znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i
znanstvene radove koji ga afirmiraju kao priznatog znanstvenika.
Za višeg znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat
znanosti i znanstvene radove koji predstavljaju znatan doprinos znanosti te koji
je najmanje pet godina bio u zvanju znanstvenog suradnika.
Za znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti
izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove kojima je
znatno unaprijedio znanost, pri čemu će se posebno cijeniti međunarodna
afirmacija znanstvenika i međunarodna priznatost njegova znanstvenog rada,
odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih sadržaja. Uz navedene uvjete,
u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrat će se istraživač koji je
najmanje pet godina bio u zvanju višega znanstvenog suradnika.
U znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti izabran istraživač koji je
najmanje pet godina bio u zvanju znanstvenog savjetnika.
Izbor u znanstvena zvanja istekom tri godine u zvanju i radnom mjestu
Ispunjeni uvjeti za izbor u znanstveno radno zvanje i mjesto u koje se bira, te
ispunjeni uvjeti za više znanstveno zvanje u odnosu na ono na koje se bira
prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća
za znanost.

Znanstveno-nastavna zvanja
U znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana
osoba koja je:
I. izabrana ili ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje u polju
određenom javnim natječajem kako slijedi:
- docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik
- izvanrednog profesora: viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik
- redovitog profesora: znanstveni savjetnik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
- redovitog profesora u trajnom zvanju: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju;
II. ispunjava uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja;
III. ispunjava psiho-fizičke i druge uvjete propisane općim aktom Fakulteta;
IV. upisana u Upisnik znanstvenika sa znanstvenim zvanjem stečenim u
odgovarajućem polju i grani;
V. u postupku izbora u više zvanje ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske
ankete koju provodi Sveučilište;
VI. kao prvi autor objavila barem jedan rad u „Veterinarskom arhivu“ za svaki izbor;
VII. ispunjava posebne uvjete Veterinarskoga fakulteta.
Izbor u znanstveno-nastavna zvanja istekom tri godine u zvanju i radnom
mjestu
Ispunjeni uvjeti za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto u koje se bira,
te ispunjeni uvjeti za više znanstveno-nastavno zvanje u odnosu na ono u koje
se pristupnik bira prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora i
uvjete za više znanstveno zvanje u odnosu na ono u koje se bira prema
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za
znanost.
Temeljem navedenoga slijedi da za izbor u:
1. izvanrednog profesora istekom tri godine u zvanju i radnom mjestu
docent pristupnik mora biti izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik,
ispuniti opći uvjet Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog
zbora, te uz opće uvjete najmanje tri od šest uvjeta za izvanrednoga
profesora i najmanje četiri od osam uvjeta za redovitoga profesora. Vezano uz
uvjete Veterinarskoga fakulteta kao prvi autor objaviti barem jedan rad u
„Veterinarskom arhivu“ i udovoljiti posebne uvjete Veterinarskoga fakulteta
propisane člankom 15. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na
odgovarajuća radna mjesta za izvanrednoga profesora.
2. Redovitoga profesora istekom tri godine u zvanju i radnom mjestu
izvanrednoga profesora pristupnik mora biti izabran u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik, ispuniti opći uvjet Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna
zvanja Rektorskog zbora, te uz opće uvjete najmanje četiri od osam uvjeta za
redovitoga profesora i najmanje šest od dvanaest uvjeta za redovitoga
profesora, trajno zvanje. Vezano uz uvjete Veterinarskoga fakulteta kao prvi
autor objaviti barem jedan rad u „Veterinarskom arhivu“ i udovoljiti posebne
uvjete Veterinarskoga fakulteta propisane člankom 15. Pravilnika o uvjetima i
postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta za redovitoga
profesora.
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