Adventištičko teološko visoko učilište u Maruševcu

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA

Maruševec, 2013.

Na temelju odredbi članaka 101,102. i 103. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04,174/04, 46/07, 45/09) i
članka 69. Statuta Adventištičkog teološkog visokog učilišta, Upravno vijeće na svojoj
sjednici 8. prosinca 2013. donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje
uvjete i postupak izbora u nastavna i suradnička zvanja na Adventištičkom teološkom
visokom učilištu u Maruševcu.
Članak 2
Djelatnost Učilišta obavljaju nastavnici i suradnici izabrani u nastavna i suradnička
zvanja, te ostali suradnici i zaposlenici.
Nastavnici u Učilištu izvode nastavu i druge oblike akademskog rada, provode ispite iz
predmeta za koje su izabrani, mentori su studentima i obavljaju druge poslove
utvrđene Statutom, ostalim općim aktima te nastavnim planovima i programima.
Nastavnici na Učilištu obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike akademskog rada u
skladu s visokim standardima izvrsnosti prema kriterijima koje postavlja Upravno i
Učilišno vijeće Učilišta, te, u tom smislu, raditi na kontinuiranom vlastitom razvoju i
usavršavanju.
Članak 3
Nastavnu djelatnost na Učilištu izvode nastavnici i suradnici koji se biraju u nastavna i
suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta sukladno Zakonu.
Nastavna zvanja i radna mjesta na Učilištu su: predavač, viši predavač i profesor
visoke Škole.
Suradničko zvanje i radno mjesto na Učilištu jest asistent.
Članak 4
Nastavnu djelatnost na Učilištu mogu izvoditi i nastavnici i suradnici izabrani u
sveučilišna nastavna i suradnička zvanja (asistent, docent, izvanredni profesor,
profesor).

Učilište i suradnici iz stavka 1. ovog članka mogu surađivati bez zaključenja ugovora o
radu, po postupku i uz uvjete određene Zakonom.
Dekan može povjeriti izvedbu dijela nastavnog predmeta stručnjacima bez izbora u
nastavno zvanje (gostujući nastavnik), po postupku i uz uvjete utvrđene Zakonom.
II. UVJETI ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

Predavač
Članak 5
U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 98.
stavka
3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03.,
198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te opće uvjete i sljedeće uvjete, od kojih treba
ispuniti najmanje dva:
1. da ima završen najmanje diplomski studij ili stručni specijalištički studij;
2. da je održao jedno javno izlaganje na znanstvenim ili stručnim skupovima iz
područja struke iz kojeg se provodi postupak izbora u zvanje predavača;
3. da je objavio ukupno najmanje dva stručna ili jedan znanstveni rad (pri čemu stručni
radovi ne mogu biti prikazi), ili dva prijevoda stručnih ili znanstvenih tekstova vezanih
uz struku koju predavač predaje;
4. da je sudjelovao na najmanje jednom seminaru ili radionici za stručno usavršavanje
s odgovarajućom potvrdom;
5. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije
datuma pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem
trideset sati propisanih normom.
Pri reizboru u nastavno zvanje predavača pristupnik treba ispuniti drugi uvjet naveden
pod Općim uvjetima u točki 1. ove Odluke te ispuniti tri uvjeta među uvjetima za izbor
u nastavno zvanje predavača, a također i među uvjetima za izbor u višeg predavača.
Viši predavač
Članak 6
U nastavno zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz
članka 98. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i uvjete za nastavno zvanje
predavača te sljedeće uvjete:
1. da je od izbora u zvanje predavača ili pet godina prije izbora u zvanje višeg
predavača svake godine održala šezdeset sati nastave propisanih normom

2. da je objavila najmanje tri stručna ili znanstvena rada.
Uz navedene uvjete pristupnik treba ispuniti još tri uvjeta od sljedećih šest uvjeta:
1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti;
2. da je na web-stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja/vježbe kao nastavni
tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;
3. da je autor ili koautor u barem jednoj značajnijoj studiji ili opsežnijem radu (npr.
udžbenik, nastavna skripta, rječnik)
4. da je sudjelovao sveukupno u najmanje dvije od sljedećih stručnih aktivnosti:
• recenzija radova objavljenih u stručnim/znanstvenim časopisima;
• organizacija i aktivno sudjelovanje u stručnom, odnosno studijskom putovanju s
izvođenjem nastave;
• organizacija gostovanja stranih predavača;
• organizacija i aktivno sudjelovanje u ljetnoj školi s programom cjelodnevne nastave;
• da je u nastavnom zvanju predavača održao najmanje dva ciklusa stručnog
usavršavanja;
5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva rada na znanstvenim ili
stručnim skupovima od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom ili stručnom
skupu;
6. da je aktivno sudjelovao u radu na tri seminara stručnog usavršavanja, radionicama,
konferencijama i sl. s odgovarajućom potvrdom;
Pri reizboru u nastavno zvanje višeg predavača pristupnik treba ispuniti drugi uvjet
naveden pod Općim uvjetima u točki 1. ove Odluke te ispuniti četiri uvjeta među
uvjetima za izbor u nastavno zvanje predavača, a također i među uvjetima za izbor u
profesora visoke škole.
Profesor visoke škole
Članak 7
U zvanje profesora visoke škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz
članka 98.
stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine
123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.). Uz opće uvjete pristupnik treba ispuniti i
uvjete Vijeća Učilišta i visokih škola Republike Hrvatske:
•

da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom
ili znanstvenom zvanju, te u tom zvanju kontinuirano izvodio nastavu na nekom
visokom učilištu od barem sto dvadeset sati propisanih normom ili je održao
dva ili više javnih predavanja iz područja struke za koju se provodi postupak,

•

da ima najmanje deset objavljenih stručnih ili znanstvenih radova ili studija iz
odgovarajuće struke,

•

te dva od sljedeća tri uvjeta:

•

•

da ima objavljeni recenzirani nastavni materijal iz predmeta iz kojeg izvodi
nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran,

•

da ima objavljen recenzirani prijevod poznatog udžbenika iz predmeta iz
kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je
kategoriziran,

•

da ima najmanje dvanaest objavljenih stručnih ili znanstvenih radova ili
studija iz odgovarajuće struke od kojih najmanje dva u razdoblju od tri
godine prije datuma pokretanja izbora.

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj
djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti i dva od sljedećih
uvjeta:
•

da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje dva nova stručna
i/ili znanstvena rada kao prvi autor iz odgovarajuće struke,

•

da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg
izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

•

da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet
iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je
kategoriziran;

•

da je u proteklom izbornom razdoblju pod njegovim mentorstvom obranjeno
najmanje pet završnih ili diplomskih radova.

Članak 8
Pristupnici koji se prvi put biraju u nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno
nastupno predavanje pred stručnim povjerenstvom za izbor u zvanja.
Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti
pozitivno ocijenjene rezultate istraživanja kvalitete svog nastavnog rada te zadovoljiti
uvjete za reizbor propisane odlukom Vijeća Učilišta i visokih škola Republike
Hrvatske.

Asistent

Članak 9
Uvjeti za izbor u suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno mjesto su
sljedeći:
•

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
sukladno Zakonu ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu. Studij treba
biti sukladan stručno-znanstvenom polju ili grani za koje se pristupnik bira,

•

prosjek ocjena svih položenih predmeta tijekom dodiplomskog ili diplomskog
studija od 3,50 ili veći, uz preporuku nastavnika visokog učilišta na kojem je
završio odgovarajući studij,

•

ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja.

POSTUPAK IZBORA U NASTAVNO/SURADNIČKO ZVANIE
Članak 10
Učilište obavlja izbor u nastavna/suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na
temelju javnog natječaja, prema postupku i uz uvjete utvrđene Statutom, ovim
Pravilnikom i Zakonom.
S osobama izabranim u nastavna/suradnička zvanja Učilište sklapa ugovor o radu uz
uvjete propisane Zakonom.
Članak 11
Odluku o raspisivanju natječaja za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto
donosi dekan na temelju pozitivnog mišljenja Učilišnog vijeća.
Članak 12
Područje, polje i grana u koju se bira pristupnik određuje se kod izbora u nastavna
zvanja na temelju završenog formalnog akademskog obrazovanja i objavljenih
radova/javnih predavanja.
Članak 13
U natječaju se objavljuju uvjeti za izbor u nastavno/suradničko zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto sukladno Zakonu, a najmanje:
• naziv Učilišta,
•

znanstveno područje, polje i granu za koju se natječaj raspisuje,

•

zvanje i radno mjesto za koje se raspisuje natječaj,

•

uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati,

•

rok do kojeg se prijave mogu podnositi,

•

popis priloga koje prijavi treba priložiti.

Natječaj se objavljuje Narodnim novinama, dnevnom tisku i na službenoj mrežnoj
stranici Učilišta.
Članak 14
U postupku izbora u nastavna/suradnička zvanja Učilišno vijeće na prijedlog dekana
imenuje stručno povjerenstvo za donošenje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u
zvanje. Stručno povjerenstvo ima najmanje tri člana, koji ne mogu biti u nižem zvanju
od zvanja u koje se pristupnik bira.
Član stručnog povjerenstva može biti i izvan Učilišta.
Članak 15
Stručno povjerenstvo sastavlja izvješće za svakog pristupnika pojedinačno s
mišljenjem ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u nastavno/suradničko zvanje i
radno mjesto.
Izvješće iz prethodnog stavka stručno povjerenstvo dužno je podnijeti u roku 30 dana
od zaključenja natječaja.
U izvješću treba stajati koji pristupnik u najvećoj mjeri ispunjava uvjete iz natječaja i
uvjete Vijeća Učilišta i visokih škola za izbor nastavnika/suradnika, a koji pristupnici
u manjoj mjeri ispunjavaju ili uopće ne ispunjavaju propisane uvjete.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Učilišnom vijeću, koje, ukoliko nije
zadovoljno sa sastavljenim izvješćem, može raspustiti postojeće stručno povjerenstvo i
imenovati novo.
Ukoliko više pristupnika ispunjava uvjete propisane natječajem, stručno povjerenstvo
ne predlaže kojeg od pristupnika treba izabrati, već će o tome odlučiti Učilišno vijeće.
Članak 16
Izvješće za izbor u nastavna zvanja stručno povjerenstvo podnosi, u roku od 8 dana,
onom Matičnom povjerenstvu Vijeća veleučilišta i visokih škola koje pokriva područje
na koje se pristupnik bira zajedno s:
• odlukom o raspisu natječaja,

•

preslikom teksta objavljenog natječaja u dnevnom tisku ili u Narodnim
novinama,

•

odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja ispunjava li
pristupnik uvjete za izbor u nastavno zvanje,

•

izvješćem stručnog povjerenstva u pisanom i elektroničkom obliku.

Članak 17
Izvješće stručnog povjerenstva iz članka 14. treba sadržavati:
• opće podatke u svezi s raspisanim natječajem (tko je i kada donio odluku o
raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva, kada i gdje je natječaj
objavljen, navesti pristupnike koji su se javili na natječaj).
•

biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o stečenoj stručnoj
spremi, odnosno akademskim stupnjevima, bračnom stanju, o djeci, poznavanju
stranih jezika, dosadašnjem kretanju u službi, društvenoj djelatnosti i dr.).

•

Nastavnu djelatnost (dosadašnji izbori u nastavna, odnosno znanstvenonastavna zvanja, podaci o mentorstvu pristupnika pri izradi i obrani
dodiplomskih i poslijediplomskih završnih radova te doktorske disertacije,
podaci o autorstvu skripata, udžbenika i ostalih nastavnih pomagala i dr.).

•

Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu nastavnu djelatnost pristupnika, a
posebno nakon prethodnog izbora.

•

Stručnu djelatnost, navesti stručne radove (članci, projekti, izvedeni radovi i
dr.) i poslove na kojima je pristupnik radio. Posebno naglasiti rukovodeću
ulogu pristupnika u stručnim radovima, odnosno poslovima.

•

U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti one stručne radove na
temelju kojih pristupnik ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje.

•

Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu stručnu djelatnost pristupnika, a
posebno nakon prethodnog izbora.

•

Znanstvenu djelatnost, navesti podatke o magistarskom radu, odnosno
disertaciji, o objavljenim radovima relevantnima za izbor u zvanje, sudjelovanje
na znanstveno-istraživačkim tematskim projektima i programima.

•

U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti one znanstvene radove na
temelju kojih pristupnik ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje.

•

Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu znanstvenu djelatnost pristupnika, a
posebno nakon prethodnog izbora.

•

Zaključak o djelatnosti pristupnika.

•

Stručno je povjerenstvo dužno sažeto navesti radove i ostale relevantne podatke
na temelju kojih se utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete Vijeća veleučilišta i
visokih škola za izbor u nastavno zvanje za koje je raspisan natječaj.

•

Mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva

•

Na temelju zaključka o djelatnosti pristupnika, povjerenstvo je dužno navesti
mišljenje o ispunjavanju uvjeta Vijeća Učilišta i visokih škola za izbor u
nastavno zvanje te dati Učilišnom vijeću odgovarajući prijedlog o izboru
pristupnika.

•

Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora, s
naznakom do i nakon izbora u prethodno zvanje.

Dokumentacija se dostavlja za svakog člana matičnog povjerenstva, te u dva dodatna
primjerka.
Članak 18
Matično povjerenstvo je stručno povjerenstvo Vijeća veleučilišta i visokih škola
Republike Hrvatske, koje daje mišljenje ispunjavaju li pristupnici minimalne uvjete u
postupku izbora u nastavna zvanja.
Članak 19
Predsjednik matičnog povjerenstva ovlašten je, ukoliko predmeti ne sadrže cjelokupnu
dokumentaciju, vratiti predmet Učilištu na dopunu.
Rokovi za predmetni postupak počinju teći od dana uredno zaprimljene
dokumentacije.
Članak 20
Matično povjerenstvo može donijeti mišljenje kojim prihvaća prijedlog stručnog
povjerenstva ili mišljenje kojim ne prihvaća prijedlog stručnog povjerenstva.
Mišljenje matičnog povjerenstva, kojim se ne prihvaća prijedlog stručnog
povjerenstva, mora biti obrazloženo.
Usvojeno mišljenje matičnog povjerenstva je konačno i dostavlja se Učilištu.

Izuzetno, Matično povjerenstvo može vratiti izvješće stručnom povjerenstvu na
dopunu, uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno
povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.
Članak 21
Mišljenja i zaključci doneseni na sjednici dostavljaju se Učilištu u roku 15 dana od
održane sjednice.
Članak 22
Pristupnik koji se prvi put bira u nastavno zvanje, obvezan je održati nastupno
predavanje pred nastavnicima i studentima visokog učilišta koje je raspisalo natječaj.
Nastupno predavanje održavaju pristupnici koji imaju pozitivno mišljenje matičnog
povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje.
Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo koje je podnijelo izvješće o
ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje.
Članak 23
Stručno povjerenstvo predložit će pristupnicima temu, vrijeme i mjesto održavanja
nastupnog predavanja te o tome obavijestiti zaposlenika visokog učilišta koje je
raspisalo natječaj.
Predložena tema nastupnog predavanja mora biti iz sadržaja jednog od kolegija koji
pripada znanstvenom području, polju i grani za koje se pristupnik bira.
Članak 24
Obavijest o nastupnom predavanju potpisuje dekan Učilišta.
Nastupno predavanje mora biti oglašeno sedam dana na oglasnim pločama Učilišta.
Na predavanje se pozivaju članovi Učilišnog vijeća, studenti i nastavnici, te druge
osobe.
Na temelju javnog oglasa predavanju mogu prisustvovati i osobe kojima nije upućen
pismeni poziv.
Članak 25
Nastupno predavanje mora trajati jedan nastavni sat.
Poslije nastupnog predavanja održava se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku
postavljati pitanja u svezi s temom predavanja.

Članak 26
Nakon održanoga nastupnog predavanja i rasprave, stručno povjerenstvo daje pismenu
ocjenu o nastupnom predavanju te je dostavlja dekanu Učilišta. Ocjena nastupnog
predavanja sastavni je dio izvješća stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za
izbor u zvanje.
Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu pristupnikovih sposobnosti, a
odnosi se naročito na:
• poznavanje teme koje se ogleda u predavanju i u odgovorima na pitanja,
•

logično iznošenje sadržaja,

•

primjenjivost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija,

•

govorničke vještine,

•

korištenje nastavnih pomagala,

•

druga zapažanja.

Ocjenu predavanja potpisuju svi članovi povjerenstva.
Članak 27
Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran
u nastavno zvanje.
Članak 28
Izbor u nastavno, odnosno suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto obavlja
Učilišno vijeće između pristupnika koji ispunjavaju propisane uvjete.
Izbor u nastavna ili suradnička zvanja Učilišno vijeće donosi većinom glasova.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29
Ovaj Pravilnik stupa na snagu izglasavanjem na Upravnom vijeću Učilišta.
Članak 30

Procedura za izmjene i dopune, kao i tumačenje odredbi ovog Pravilnika, istovjetna je
proceduri za njegovo donošenje.
Ovaj Pravilnik objavljen je na mrežnoj stranici Učilišta, stupio je na snagu 8. prosinca
2013.
Maruševec, 8. prosinca 2013. godine.

Dekan
_____________________
Dr. sc. Igor Lorencin

