Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika: Opće upute i preporuke pri
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OPĆE UPUTE I PREPORUKE PRI IZBORU U ZNANSTVENA, UMJETNIČKA, ZNANSTVENONASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA, SURADNIČKA I STRUČNA ZVANJA

Pravna osnova izrade ovih općih uputa i preporuka: Odluka 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta od 22. listopada 2018., KLASA:602-19/18-01/04,
URBROJ: 251-68-06/3-18-25 članovi Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za
napredovanje nastavnika (PPUSINN) su:
Za područje Tehničkih znanosti:
1. Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, članica
3. Doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, članica
Za područje Prirodnih znanosti:

1. Izv. prof. dr. sc. Livio Racané, član

Za Umjetničko područje:

1. Red. prof. art. Andrea Pavetić, članica

Za područje Društveno-humanističkih znanosti:

1. Prof. dr. sc. Žarko Paić, član

Područje rada PPUSINN-a je usklađivanje Izvješća stručnog povjerenstva i pripadajućih dokumenata pri
izborima za:
 Znanstveno-nastavna i znanstveno-umjetnička zvanja koja se provode na Sveučilištu u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkom fakultetu (Fakultet),
 Znanstvena zvanja u području Tehničkih znanosti polju Tekstilne tehnologije,
 Nastavna zvanja koja se provode na Fakultetu,
 Suradnička zvanja koja se provode na Fakultetu,
 Stručna zvanja koja se provode na Fakultetu.
Opće napomene za POSTUPAK PROVEDBE IZBORA:
 Izbori u znanstveno-nastavna i znanstveno-umjetnička zvanja, nastavna, suradnička i stručna zvanja
provode se na temelju javnog natječaja dok se za znanstvena i umjetnička zvanja postupak izbora
može provoditi na osobni zahtjev.
 Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva koje se sastoji od
predsjednika i najmanje dva člana (neparan broj). Članovi Stručnog povjerenstva moraju biti u istom
ili višem zvanju od zvanja za koje je raspisan natječaj. U stručnom povjerenstvu barem jedan od
članova mora biti u radnom odnosu izvan Fakulteta.
 Za postupke izbora za koje Fakultet nije ovlašten, Vijeće može predložiti jednog člana za
povjerenstvo koje će imenovati sastavnica Sveučilišta ovlaštena za provođenje postupka.
 Stručno povjerenstvo razmatra pristigle prijave, utvrđuje imena i broj pristupnika te u skladu s
uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Rektorskog zbora i
odgovarajućeg Vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu, sastavlja Izvješće za svakog pristupnika.
 Za izbor u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna zvanja, nastavna, suradnička i stručna zvanja u
području tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija stručno izvješće sastoji se od zajedničkog
dijela koji sadrži životopis pristupnika, analizu i ocjenu znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te
popisa radova (glasilo Ministarstva znanosti i tehnologije MOST, poseban broj, prosinac 1994.).
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Tablicu ukupne znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te po potrebi dodatne dokumente prema
preporukama Matičnog odbora i Vijeća tehničkog područja.
Za izbor u umjetničko-nastavna zvanja, znanstveno-nastavna zvanja i suradnička zvanja u
područjima za koje Fakultet nema pravo izbora, stručno izvješće se sastoji od zajedničkog dijela
koje sadrži životopis pristupnika, analizu i ocjenu znanstvene/umjetničke, nastavne i stručne
djelatnosti te popisa znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti koje se izrađuje prema preporukama
odgovarajućih Matičnih odbora i Vijeća područja ovlaštenih za provedbu postupka.
Stručno izvješće dostavlja se PPUSINN-u (i u cc. Voditelju fakultetskog vijeća).
PPUSINN utvrđuje je li napisano Izvješće u skladu s odgovarajućim prethodno navedenim važećim
aktima te ga upućuje Fakultetskom vijeću.
Za izbor u znanstveno zvanje u području Tehničkih znanosti polju Tekstilne tehnologije nakon
prihvaćanja Stručnog izvješća od strane Fakultetskog vijeća mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor
upućuje se Matičnom odboru za polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog
inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije.
Za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja docenta i izvanrednog profesora,
nastavna zvanja predavača i višeg predavača, nakon prihvaćanja Stručnog izvješća od strane
Fakultetskog vijeća mišljenje o ispunjavanju uvjeta upućuje se odgovarajućem Vijeću područja.
Za izbor u suradničko zvanje (asistent, poslijedoktorand), osobu koja je završila diplomski
sveučilišni studij u zvanje asistenta može izabrati sveučilište, odnosno sastavnica, te s njom zaključiti
ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od šest godina na suradničkome radnome mjestu
asistenta. Asistent je dužan upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij, osim za
asistente u umjetničkom području.
Za izbor u stručno zvanje (stručni suradnik, viši stručni suradnik, stručni savjetnik) mogu se izabrati
osobe radi provođenja znanstvenih i stručnih projekata sukladno članku 44. Zakona, pod uvjetima i
u postupku koji je predviđen statutom visokoga učilišta, osim u slučaju zapošljavanja osoba koje
rade na projektu ograničenog trajanja kada uvjete za izbor propisuje institucija koja financira projekt.
Za izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom
zvanju nakon prihvaćanja Stručnog izvješća od strane Fakultetskog vijeća, mišljenje o ispunjavanju
uvjeta upućuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu.
Za produljenje ugovora o radu za redovite profesore u trajnom zvanju, nakon navršenih 65
godina života, po prihvaćanju Stručnog izvješća od strane Fakultetskog vijeća, mišljenje o
ispunjavanju uvjeta upućuje se odgovarajućem Matičnom odboru, Vijeću područja i Nacionalnom
vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

NAPOMENA:
Riječi i pojmovni skupovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

U Zagrebu, 18. lipnja 2019.
Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju
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