
Na osobni zahtjev

Zavod pokreće postupak
izbora 3 mjeseca prije 

isteka razdoblja od 5 god. 
od zadnjeg izbora u 

znanstveno-nastavno 
zvanje i predlaže Stručno 

povjerenstvo

Izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje

Pisarnica upućuje 
Zahtjev i ostale 

predane dokumente 
nadležnom Zavodu

Fakultetsko vijeće 
raspisuje Natječaj i 

imenuje Stručno 
povjerenstvo

Sastav povjerenstva:

 tri člana iz područja,

 svi članovi povjerenstva imaju isto ili 
više zn.-nast. zvanje kao pristupnik,

 najmanje jedan član djelatnik Fakulteta,

 najmanje dva člana iz polja,

 najmanje jedan vanjski član iz polja.

Prijedlog Strucnog 
povjerenstva kod 

izbora u znanstveno-
nastavno / nastavno 

zvanje.doc

Pristupnik treba 
provesti izbor u 

znanstveno zvanje

Pristupnik se 
prijavljuje na 

natječaj

Izvjesce Strucnog 
povjerenstva za izbor 

u znanstveno 
zvanje.doc

Izvješće povjerenstva 
i odluka Fakultetskog 

vijeća šalju se 
Matičnom odboru

Nastupno 
predavanje

Prvi izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje/

nastavno zvanje

DA
Potvrda Matičnog 

odbora

Pristupnik je izabran u 
više znanstveno zvanje

Pristupnik je izabran u 
više znanstveno-nastavno 

zvanje/nastavno zvanje

 najmanje tri člana,

 svi članovi povjerenstva imaju isto ili više zn.-
nast. zvanje od zvanja u koje se pristupnik bira,

 najmanje dva člana iz znanstvenog polja,

 povjerenstvo predlaže dekanu temu i termin,

 dekan objavljuje temu i termin.

 osim članova Povjerenstva i studenata nastupno 
predavanje sluša i najmanje 5 nastavnika 
članova Fakultetskog vijeća.

NE

Materijali koje pristupnik 
treba predati kod izbora u 

znanstveno-nastavno/
nastavno zvanje

Stručno povjerenstvo izrađuje 
izvješće (ocjenu) o održanom 
nastupnom predavanju koje 
se prilaže izvješću za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje

/nastavno zvanje

Izvjesce o 
odrzanom 
nastupnom 

predavanju.doc

Izbor u nastavno 
zvanje

Pristupnik ima izbor u 
znanstveno zvanje

DA

NE

Zahtjev Zavodu 
za pokretanje 

postupka izbora 
u zn zvanje.docx

Materijali koje pristupnik 
treba predati kod izbora u 
znanstveno zvanje.docx

Pristupnik podnosi zahtjev 
Zavodu i potrebne 

materijale za izbor u 
pisarnicu Fakulteta

Prijava na 
natjecaj.doc

U trenutku podnošenja 
prijave na natječaj proteko 

je najmanje 5 god. od 
posljednjeg izbora u 

znanstveno-nastavno
 zvanje

Standardni - u 
trenutku 

podnošenja 
zahtjeva Zavodu 

proteko je 
najmanje 5 god. 
od posljednjeg 

izbora u 
znanstveno zvanje

Prijevremeni - u 
trenutku 

podnošenja 
zahtjeva Zavodu 

proteko je 
najmanje 3 god. 
od posljednjeg 

izbora u 
znanstveno zvanje

Nadležne službe Fakulteta 
traže od Sveučilišta i MZO 

suglasnosti za izbor u 
znanstveno-nastavno/

nastavno zvanje

Suglasnosti
dobivene

DA

Izbor u 
znanstveno zvanje

Pristupnik smatra
da ima uvjete

 za izbor u više zn.-nast. 
zvanje

DA

Zahtjev Zavodu 
za pokretanje 
prijevremenog 

postupka izbora 
u zn zvanje.docx

Zavod daje 
suglasnost i predlaže 
Stručno povjerenstvo 
Fakultetskom vijeću

Prijedlog Strucnog 
povjerenstva kod 

izbora u znanstveno 
zvanje.doc

Sastav povjerenstva:

 najmanje tri člana iz područja,

 svi članovi povjerenstva imaju isto ili 
više zn. zvanje kao pristupnik,

 najmanje jedan član djelatnik Fakulteta,

 najmanje dva člana iz polja,

 najmanje jedan vanjski član iz polja.

Fakultet ima pravo izbora u 
traženo znanstveno polje

Fakultetsko vijeće 
imenuje Stručno 

povjerenstvo

DA

Materijali za izbor šalju 
se na Fakultet koji 

može provesti izbor
NE

Stručno povjerenstvo 
podnosi izvješće 

Fakultetskom vijeću

DA

NE

NE

Zavod pokreće postupak
reizbora 1 mjesec prije 

isteka razdoblja od 5 god. 
od zadnjeg izbora u 

znanstveno-nastavno 
zvanje i predlaže 

Fakultetskom vijeću 
Stručno povjerenstvo

NE

Fakultetsko vijeće 
imenuje Stručno 

povjerenstvo

Stručno povjerenstvo 
podnosi izvješće 

Fakultetskom vijeću

Fakultetsko vijeće usvaja 
izvješće za reizbor u 

znanstveno-nastavno zvanje

Izvjesce Strucnog 
povjerenstva za 

reizbor u znanstveno-
nastavno zvanje.doc

Pristupnik je reizabran u 
trenutno znanstveno-

nastavno zvanje

Stručno povjerenstvo 
podnosi izvješće za izbor 

u zn.-nasta./nastavno 
zvanje Fakultetskom 

vijeću

Fakultetsko vijeće usvaja 
izvješće za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje
/nastavno zvanje

Izvjesce Strucnog 
povjerenstva za izbor 

u znanstveno-
nastavno zvanje.doc

DA
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