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Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07) i članka 38. Statuta
Instituta za filozofiju Znanstveno vijeće Instituta na svojoj je 103. sjednici održanoj
11. srpnja 2012. godine donijelo
PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA
ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA
U INSTITUTU ZA FILOZOFIJU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta u
Institutu za filozofiju (u daljnjem tekstu: Institut).
Članak 2.
(1) Postupak izbora na znanstvena radna mjesta uređen je Zakonom o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Instituta.
(2) Izbor na znanstvena radna mjesta obavlja se na temelju javnoga natječaja koji se
objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na službenim mrežnim stranicama
Instituta
(www.ifzg.hr)
te
na
središnjem
EURAXESS
portalu
(http://ec.europa.eu/euraxess/).
(3) Natječaji iz prethodnog stavka raspisuju se sukladno dobivenim suglasnostima
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ako se radna mjesta financiraju iz
sredstava Državnog proračuna, a u okvirima Pravilnika o ustroju radnih mjesta.
(4) Institut može pojedina radna mjesta financirati i iz sredstava koje ostvari iz drugih
izvora.
(5) U postupku izbora na znanstveno radno mjesto Znanstveno vijeće Instituta
imenuje tročlano natječajno povjerenstvo koje podnosi Znanstvenom vijeću ocjenu o
pristupnicima i predlaže kandidata/kandidate za radno mjesto raspisano natječajem.
(6) Uz pisanu prijavu, pristupnici na natječaj moraju priložiti životopis s opisom
dosadašnjeg rada, popis znanstvenih radova, dokaz o akademskom stupnju doktora
znanosti i znanstvenom zvanju, najmanje tri znanstvena rada objavljena u proteklih
pet godina te petogodišnji plan rada.
Po potrebi, od pristupnikâ na natječaj može se tražiti da prilože i druge dokumente.
Natječajni dokumenti prilažu se u pisanom i elektroničkom obliku i moraju biti
dostupni svim članovima Znanstvenog vijeća Instituta.
U postupku izbora na radno mjesto provodi se i razgovor s natječajnim
povjerenstvom.
(7) Svi radovi zaposlenika Instituta koji se prijavljuju na natječaj za radno mjesto
objavljeni u proteklih pet godina moraju u trenutku prijave biti pohranjeni u institutski
repozitorij, s razinom vidljivosti koju dopušta izdavač.
(8) Konačnu odluku o izboru donosi Znanstveno vijeće na temelju izvješća
natječajnog povjerenstva koje sadrži ocjenu svih pristupnika na natječaj.
II. UVJETI ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA
Članak 3.
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Znanstvena radna mjesta su:
• znanstveni suradnik
• viši znanstveni suradnik
• znanstveni savjetnik
• znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
Članak 4.
Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisniku znanstvenika u
istom ili višem znanstvenom zvanju, odnosno izbor u znanstveno zvanje proveden
sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Članak 5.
Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta su sljedeći.
Pristupnik za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika treba ispuniti najmanje
četiri (4) od sljedećih šest uvjeta:
1. objavljen barem jedan znanstveni članak u inozemnom indeksiranom
znanstvenom časopisu (Web of Science Core Collection, Current Contents
Connect) ili poglavlje u knjizi ili autorska knjiga kod po vrsnoći usporedivog
inozemnog izdavača;
2. sudjelovanje u barem jednom znanstvenom projektu;
3. izlaganje na barem jednom međunarodnom znanstvenom skupu, pri čemu se
pod “međunarodnim” razumije znanstveni skup na kojemu je barem polovica
izlagača iz inozemstva;
4. usavršavanje na inozemnim sveučilištima ili znanstvenim ustanovama u
trajanju od najmanje tri mjeseca, u kontinuitetu ili odvojeno;
5. članstvo u uredništvu znanstvenog časopisa ili urednik znanstvene knjige;
6. izvođenje nastave u sustavu visokog obrazovanja ili sudjelovanje u
znanstvenoistraživačkom radu u drugoj znanstvenoj ustanovi.
Pristupnik za znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika treba ispuniti
najmanje pet (5) od šest uvjeta za radno mjesto znanstvenog suradnika i najmanje tri
(3) od sljedećih šest uvjeta (ukupno osam [8] uvjeta):
1. usavršavanje na inozemnom sveučilištu ili znanstvenoj ustanovi u trajanju od
najmanje jednog semestra u kontinuitetu;
2. održavanje predavanja na inozemnim sveučilištima ili znanstvenim
ustanovama ili suradnja s inozemnim sveučilištima ili znanstvenim
ustanovama;
3. mentorstvo doktorandima ili znanstvenim novacima;
4. sudjelovanje u povjerenstvima za obranu radova za stjecanje akademskih i
znanstvenih stupnjeva;
5. sudjelovanje u organizaciji međunarodnoga znanstvenog skupa;
6. recenziranje znanstvenih radova za domaće časopise ili izdavače.
Pristupnik za znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika treba ispuniti najmanje
pet (5) od šest uvjeta za radno mjesto znanstvenog suradnika, najmanje četiri (4) od
šest uvjeta za višeg znanstvenog suradnika i dva (2) od sljedećih pet uvjeta (ukupno
jedanaest [11] uvjeta):
1. sudjelovanje u barem jednom međunarodnom znanstvenom projektu;
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2. obnašanje barem jedne vodeće dužnosti u znanstvenim ustanovama ili
udrugama;
3. barem jedna nagrada za znanstveni rad koji dodjeljuje prepoznata domaća ili
inozemna znanstvena ili visokoškolska ustanova;
4. sudjelovanje u povjerenstvima i radnim tijelima od važnosti za Institut i
znanstvenu zajednicu u cjelini;
5. recenziranje znanstvenih radova za inozemne časopise ili izdavače.
Pristupnik za znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju treba
ispuniti najmanje pet (5) od šest uvjeta za radno mjesto znanstvenog suradnika,
najmanje četiri (4) od šest uvjeta za višeg znanstvenog suradnika, najmanje dva (2) od
pet uvjeta za znanstvenog savjetnika i najmanje dva (2) od sljedećih pet uvjeta
(ukupno trinaest [13] uvjeta):
1. vođenje barem jednoga međunarodnog znanstvenog projekta ili obnašanje
barem jedne vodeće dužnosti u međunarodnim znanstvenim ustanovama ili
udrugama;
2. članstvo u uredništvu ili uredničkome savjetu barem jednoga inozemnog
znanstvenog časopisa ili knjižnoga niza;
3. recenziranje inozemnih znanstvenoistraživačkih projekata ili visokoškolskih
programa;
4. boravak na inozemnim sveučilištima ili znanstvenim ustanovama u svojstvu
gostujućeg nastavnika ili istraživača u ukupnom trajanju od najmanje dvije
godine;
5. objavljeno barem osam znanstvenih članaka u inozemnim indeksiranim
znanstvenim časopisima (Web of Science Core Collection, Current Contents
Connect) ili poglavlja u knjizi ili barem dvije knjige (od kojih je barem jedna
autorska) kod po vrsnoći usporedivih inozemnih izdavača.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Svi postupci izbora na znanstvena radna mjesta pokrenuti prije stupanja na snagu
ovog Pravilnika provest će se sukladno pravilima koji su bili na snazi u vrijeme
pokretanja navedenih postupaka.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Instituta.
Broj: 431-44/07.2012.
Zagreb, 11. srpnja 2012.
Izmjene i dopune Pravilnika usvojene su na 160. sjednici Znanstvenog vijeća 24.
veljače 2018. godine.
Ravnatelj

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Filip Grgić

dr. sc. Davor Pećnjak

