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Sveučilište u Zagrebu 
Vijeće biotehničkoga područja 

 
Ovdje 

 
Predmet: Prijedlog minimalnih uvjeta za reizbor u znanstveno-nastavna zvanja  

 

Poštovani Predsjedniče Vijeća, 

 

Vezano za raspravu na sjednici Povjerenstva i na zadnjoj 3. redovitoj sjednici Vijeća biotehničkoga područja 

u akademskoj godini 2019./2020., održanoj 04. prosinca 2019., o ispunjavanju minimalnih uvjeta za reizbor 

u znanstveno-nastavna zvanja, Povjerenstvo predlaže slijedeće. 

 

U skladu s minimalnim uvjetima Rektorskog zbora a vezano na Odluku Rektorskog zbora i Nacionalnog 

vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-

stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Narodne novine 122/2017., u postupku 

reizbora ili ponovnog izbora u isto znanstveno-nastavno zvanje, koje se provodi na svakoj Sastavnici, 

Povjerenstvo predlaže da se za reizbor u svako pojedino zvanje treba ispuniti minimalno jedan uvjet više u 

odnosnu na minimalno potrebnih za izbor u pojedino zvanje: 

 reizbor u docenta, uz minimalno potrebna 2 uvjeta za izbor (A ili B 1+1), za ponovni izbor potrebno 

je ispuniti 1 uvjet više iz bilo koje od navedene tri kategorije A, B ili C, ukupno minimalno 3 uvjeta 

prilikom prvog reizbora; 

 reizbor u izvanrednog profesora, uz minimalno potrebna 4 uvjeta za izbor (A = 2, B = 2, C = 0), za 

ponovni izbor potrebno je ispuniti 1 uvjet više iz bilo koje od navedene tri kategorije A, B ili C, ukupno 

minimalno 5 uvjeta prilikom prvog reizbora; 

 reizbor u redovitog profesora, uz minimalno potrebnih 7 uvjeta za izbor (A = 3, B = 3, C = 1), za 

ponovni izbor potrebno je ispuniti 1 uvjet više iz bilo koje od navedene tri kategorije A, B ili C, 

ukupno minimalno 8 uvjeta prilikom prvog reizbora. 

Za svaki slijedeći reizbor, Povjerenstvo predlaže također ispunjavanje jednog uvjeta više u odnosu na 

prethodni (zadnji) reizbor. 

Molim Vas da se ovaj prijedlog minimalnih uvjeta prilikom reizbora u znanstveno-nastavna zvanja stavi na 

dnevni red slijedeće sjednice Vijeća biotehničkoga područja. 

 
S poštovanjem,  

 

predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja  
Vijeća biotehničkoga područja: 
 
prof. dr. sc. Danko Diminić, v.r. 


