
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
ODJEL ZA BIOLOGIJU 
Osijek, Cara Hadrijana 8/A 

KLASA: 06 1-0 1/22-02/0 1 
URBROJ: 2 158-60-60- 10-22-0 1 
Osijek, 14. srpnja 2022. godine 

Na temelju članka 44. stavak l. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst i u skladu s člankom 
93. stavak l. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 
105/04., 174/04., 2/07.-0USRH, 46/07., 63/1 1., 94/ 13., 139/13., 10 11 14.- OUSRH i 60/ 15.-
0USRH, 13 1/ 17) i člankom 13. točka 5. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja 
i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a temeljem izdanog 
Pisma očekivanja koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo Odjelu za biologiju 20. 
travnja 2022. godine, Vijeće Odjela za biologiju je na 9. sjednici u akademskoj 202 1./2022. godini 
održanoj 14. srpnja 2022. godine donijelo sljedeću 

ODLUKU 

O DODATNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I ZNANSTVENO

STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO

NASTAVNA ZVANJA I NA ZNANSTVENO-NASTAVNA RADNA 

MJEST A ZAPOSLENIKA ODJELA ZA BIOLOGIJU U SASTA VU 

SVEUČILIŠTA JOSIP A JURJA STROSSMA VERA U OSIJEKU 

OPĆE ODREDBE 

Članak l. 

Ovom Odlukom propisuju se dodatni uvjeti za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u 
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta zaposlenika 
Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Odjel za biologiju). 

Dodatni uvjeti utvrđuju se kao uvjeti koje pristupnik nužno mora ispuniti kako bi bio izabran u 
odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto na Odjelu za biologiju. 

Navedeni se uvjeti ostvaruju kumulativno, dakle ne samo od posljednjeg izbora u znanstveno
nastavno zvanje, osim ako u kriteriju nije naznačeno drugačije. 

Dokazi korišteni za ispunjenost jednog od dodatnih uvjeta ne mogu se ponavljati u ostalim 
dodatnim uvjetima. 

Članak 2. 
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Svi izrazi korišteni u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se ravnopravno za muški i ženski 
rod. 

Članak 3. 

Cilj ove Odluke je ostvarivanje kontinuirane kvalitete rada nastavnika Odjela za biologiju u 
nastavnoj i znanstveno-stručnoj djelatnosti. 

DODATNI UVJETI 

Članak 4. 

Pristupnik za izbor u određeno znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, pored 
Zakonom propisanih uvjeta mora ispuniti i minimalan broj dodatnih uvjeta navedenih u ovoj 
Odluci kako je navedeno u Tablici l. 

Tablica l. Minimalan broj dodatnih uvjeta 

Znanstveno- nastavno zvanje 

DOCENT 

IZVANREDNI PROFESOR 

REDOVITI PROFESOR 

REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU 

Dodatni uvjeti su opisani člankom 5. ove Odluke. 

Članak S. 

l. Uvjet usavršavanja u znanstvenim institucijama u inozemstvu 

Minimalan broj 

dodatnih uvjeta 

2 

3 

4 

5 

• Da se nakon diplomiranja usavršavao u svom području u institucijama u inozemstvu; za 

izbor u zvanje docenta u ukupnom trajanju od tri (3) mjeseca, a za izbor u viša zvanja u 

trajanju od 12 mjeseci. 

2. Uvjet međunarodne mobilnosti 

• Da je sudjelovao u međunarodnoj mobilnosti na inozemnoj instituciji u svrhu razvoja 

nastavničkih ili istraživačkih vještina, upoznavanja s novim nastavnim i istraživačkim 
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metodama i praksom rada u svojem studijskom području te u svrhu poticanja daljnje 

međunarodne suradnje. 

3. Uvjet dobivanja nagrade za izvrsnost Odjela za biologiju 

• Da je dobio nagradu za izvrsnost u nastavnom, znanstveno-istraživačkom ili stručnom radu 

te popularizaciji znanosti na Odjelu za biologiju. 

4. Uvjet objavljivanja recenziranog nastavnog materijala 

• Da je objavio kao autor ili koautor barem jedan recenzirani nastavni materijal (priručnik, 

udžbenik, monografiju ili sličan sadržaj) namijenjen studentima Odjela za biologiju i/ili 

srodnih studij a. 

5. Uvjet objavljivanja rada s koautorima iz inozemstva 

• Da je kao autor ili koautor objavio barem jedan znanstveni ili stručni rad s koautorima iz 

inozemnih znanstvenih institucija i institucija za visoko obrazovanje i/ili industrije te 

gospodarstva u svrhu boljeg umrežavanja i povećanja međunarodne prepoznatljivosti 

Odjela za biologiju. 

6. Uvjet objavljivanja znanstvenog rada s koautorima iz drugih područja znanosti 

• Da je kao autor ili koautor objavio barem jedan znanstveni rad s koautorima iz drugih 

područja znanosti (npr. matematika, fizika, informatika) kako bi spoznaje iz drugih 

znanstvenih područja pridonijele unaprjeđenju suvremenih bioloških istraživanja. 

7. Uvjet objavljivanja znanstvenog rada iz institu cijskog projekta 

• Da je kao autor ili koautor objavio barem jedan znanstveni rad s rezultatima istraživanja 

proizašlih iz provedenog institucijskog projekta financiranog sredstvima Odjela za 

biologiju. 

8. Uvjet objavljivanja rada sa studentom 

• Da je kao autor ili koautor objavio barem jedan znanstveni rad sa studentom ili 

barem jedan znanstveni ili stručni rad s rezultatima istraživanja proizašlih iz provedenog 

studentskog projekta. Isti znanstveni rad ne može se prikazati kao dokaz za ispunjenje ovog 

uvjeta ukoliko je prikazan kao dokaz za neki od uvjeta propisanih Odlukom Rektorskog 
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zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku 

izbora u znanstveno-nastavna zvanja. 

9. Uvjet prijave znanstvenih i stručnih projekata 

• Da je kao voditelj ili voditelj u okviru institucije prijavio znanstveni ili stručni projekt 

neovisno o novčanom iznosu, izuzev institucijskog projekta. 

l O. Uvjet mentoriranja studentskih projekata 

• Da je kao mentor ili komentor sudjelovao u prijavi i realizaciji barem jednog studentskog 

projekta koji je prijavljen na natječaj s osiguranim novčanim sredstvima, a na kojem je 

student glavni istraživač. Projekt može biti financiran iz različitih izvora. 

ll. Uvjet sudjelovanja u programima popularizacije znanosti 

• Da je kao voditelj radionice ili predavanja sudjelovao u najmanje tri (3) različite aktivnosti 

popularizacije znanosti od zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje. 

12. Uvjet rada u strukovnim udruženjima 

• Da je sudjelovao u vodstvu strukovnih udruženja ili aktivnoj organizaciji i provedbi 

radionica i predavanja koji potiču razmjenu znanja i iskustava u stručnim, obrazovnim i 

istraživačkim djelatnostima, u području obrazovanja, znanosti i istraživanja, zaštite okoliša 

i prirode, te socijalne i kulturne djelatnosti. 

13. Uvjet osmišljavanja programa cjeloživotnog obrazovanja 

• Da je kao voditelj osmislio i izradio elaborat cjeloživotnog obrazovanja koje je usvojilo 

Vijeće Odjela za biologiju. 

14. Uvjet organizacije i provedbe ljetne škole ili sličnog programa 

• Da je organizirao i/ili sudjelovao u provedbi nacionalne ili međunarodne ljetne škole ili 

sličnog programa u svrhu omogućavanja sudionicima učenje, usavršavanje i stjecanje 

novih znanstvenih spoznaja, razvoj znanstvene pismenosti i komunikacije. 

15. Uvjet doprinosa poboljšanju i izgradnji znanstvene infrastrukture matične ustanove 
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• Da je sudjelovao u poboljšanju ili izgradnji znanstvene infrastrukture matične ustanove 

(prostor, oprema i sl.) neovisno o novčanom iznosu. 

16. Uvjet objavljivanja većeg broja radova od propisanog najmanjeg broja radova potrebnih za 

izbor u pojedino znanstveno zvanje 

• Da je kao autor ili koautor objavio barem jedan rad više od propisanog najmanjeg broja 

radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje prema Pravilniku o uvjetima za 

izbor u znanstvena zvanja. 

17. Uvjet izrade patenta ili primijenjenog tehnološkog rješenja 

• Da je sudjelovao kao voditelj izrade patenta ili primijenjenog tehnološkog rješenja. 

Članak 6. 

Odbor za izbore u zvanja Odjela za biologiju, kao stalno stručno tijelo Vijeća Odjela za biologiju, 

u postupku izbora nastavnika u odgovarajuća znanstveno-nastavna zvanja provjerit će i ispunjenost 

dodatnih u vj eta. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 7. 

Svi postupci u znanstveno-nastavna zvanja pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršit 

će se bez nj ih. 

Ova Odluka objavljuje se na mrežnoj stranici Odjela za biologiju i stupa na snagu l .  siječnja 2023. 

godine. 


