VISOKO UČILIŠTE EFFECTUS
VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJE I PRAVO

PRAVILNIK O
UVJETIMA I
POSTUPKU IZBORA
U ZVANJA

Na temelju članaka 101., 102. i 103. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(«Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) i članka 27. Statuta Stručno vijeće
Statuta Visokog učilišta EFFECTUS - visoke škole za financije i pravo je na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 29. svibnja 2012. donijelo

PRAVILNIK
O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja nastavnika i suradnika (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) uređuje uvjete i postupak izbora u nastavna i suradnička zvanja te
odgovarajuća radna mjesta.
Članak 2.
(1) Djelatnost Visokog učilišta EFFECTUS – visoke škole za financije i pravo (u daljnjem
tekstu: Visoko učilište EFFECTUS) obavljaju nastavnici izabrani u nastavna ili znanstevenonastavna zvanja i suradnici izabrani u suradnička zvanja, te ostali suradnici i zaposlenici.
(2) Nastavnici na Visokom učilištu EFFECTUS izvode nastavu i druge oblike stručnog i
akademskog rada, provode ispite iz predmeta za koje su izabrani, mentori su studentima,
izvode projekte u području struke, surađuju sa gospodarstvom i tijelima javnih vlasti te
međunarodnim partnerima i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom, ostalim općim
aktima te nastavnim planovima i programima.
(1)

(2)

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 3.
Nastavnu djelatnost u Visokom učilištu EFFECTUS izvode nastavnici i suradnici koji se
biraju u nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta u skladu sa
Zakonom i ovim Pravilnikom.
Nastavu u Visokom učilištu EFFECTUS mogu izvoditi i nastavnici - pripravnici koji još nisu
izabrani u nastavna i suradnička zvanja, pod uvjetom da u određenom roku obave taj
izbor. Rok za obavljanje izbora i ostali uvjeti izvođenja nastave bez izbora u nastavna i
suradnička zvanja određuju se ovim Pravilnikom.
Nastavna zvanja i radna mjesta na Visokom učilištu EFFECTUS su: predavač, viši predavač
i profesor EFFECTUS visoke škole.
Suradničko zvanje i radno mjesto na Visokom učilištu EFFECTUS je asistent.
Članak 4.
Nastavnu djelatnost na Visokom učilištu EFFECTUS mogu izvoditi i nastavnici i suradnici
izabrani u naslovno zvanje.
Nastavu na Visokom učilištu EFFECTUS mogu izvoditi i nastavnici izabrani u znanstveno
nastavna zvanja ili naslovna znanstveno nastavna zvanja na sveučilištu.
Visoko učilište EFFECTUS i suradnici iz stavka 1. i 2. ovog članka surađuju 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

1. Predavač
(1)
(2)
(3)

(4)

Članak 5.
U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava opće uvjete
propisane posebnim zakonom koji regulira područje visokog obrazovanja.
Uz opće, Zakonom propisane uvjete prvog izbora pristupnik treba ispuniti i uvjete koje
propisuje Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.
Za prvi izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača (sklapanje ugovora o radu)
odnosno za izbor u naslovno nastavno zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa) pristupnik
mora ispuniti uvjet prethodnog izbora u suradničko zvanje na Visokom učilištu EFFECTUS.
Prilikom reizbora, uz uvjete koje propisuje Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike
Hrvatske, pristupnik treba ispuniti i dodatne uvjete:
a. ili da je u proteklom izbornom razdoblju samostalno objavio barem jedan novi rad
u domaćem časopisu s međunarodnom recenzijom ili barem jedan novi
recenzirani rad u zborniku međunarodnog ili inozemnog znanstvenog skupa,
b. ili da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje dva znanstvena rada
(od kojih je barem jednom samostalan autor), odnosno najmanje četiri stručna
rada (od kojih je barem na jednom radu samostalan autor).

2. Viši predavač
(1)

(2)
(3)

(4)

Članak 6.
U nastavno zvanje viši predavač može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka
98. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«
br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004. i 46/2007,).
Uz opće, Zakonom propisane uvjete kod prvog izbora u zvanje viši predavač pristupnik
treba ispuniti i uvjete koje propisuje Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.
Za prvi izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača (sklapanje ugovora o
radu) pristupnik mora ispuniti ili uvjet prethodnog izbora u suradničko zvanje na Visokom
učilištu EFFECTUS ili uvjet kontinuiranog sudjelovanja u nastavi na Visokom učilištu
EFFECTUS u prethodnom izbornom razdoblju.
Prilikom reizbora, uz uvjete koje propisuje Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike
Hrvatske, pristupnik za izbor u zvanje viši predavač treba ispuniti i dodatne uvjete:
a. ili da je u proteklom izbornom razdoblju samostalno objavio barem jedan novi rad
u domaćem časopisu s međunarodnom recenzijom ili barem jedan novi
recenzirani rad u zborniku međunarodnog ili inozemnog znanstvenog skupa,
b. ili da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje dva znanstvena rada
(od kojih je na barem jednom znanstvenom radu samostalan autor), odnosno
najmanje četiri stručna rada (od kojih je barem na dva stručna rada samostalan
autor)
c. ili da je u proteklom izbornom razdoblju objavio udžbenik za predmet iz kojeg
izvodi nastavu ili za predmet koji pripada katedri u skopu koje izvodi nastavu

3. Profesor EFFECTUS visoke škole
Članak 7.
(1) U nastavno zvanje profesor EFFECTUS visoke škole može biti izabrana osoba koja
ispunjava opće uvjete uvjete iz članka 98. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/2003., 198/2003., 105/2004.,
174/2004. i 46/2007,).
(2) Uz opće Zakonom propisane uvjete pristupnik treba ispuniti i uvjete Vijeća veleučilišta i
visokih škola Republike Hrvatske te sljedeće uvjete:
- da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje tri rada na znanstvenim skupovima,
od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom skupu;
- da u nakladi EFFECTUS visoke škole ima objavljen recenzirani nastavni materijal za
nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je
kategoriziran ili da u nakladi EFFECTUS visoke škole ima objavljen recenzirani prijevod
poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili
elektroničkom obliku, koji je kategoriziran.
Članak 8.
Uz minimalne uvjete utvrđene u člancima 5., 6. i 7. ovog Pravilnika, prilikom izbora osoba
koje se nalaze u postupku izbora u nastavna zvanja i na nastavna radna mjesta Stručno vijeće
dužno je posebno vrednovati kriterij znanja i iskustva stečenog kroz međunarodne programe
razmjene i mogućnosti za primjenu tako stečenog znanja i iskustva.
III. UVJETI ZA IZBOR U SURADNIČKA ZVANJA
Članak 9.
(1) Opći uvjeti za izbor u suradničko zvanje propisani su Statutom Visokog učilišta EFFECTUS.
Članak 10.
(1) Uz minimalne uvjete utvrđene u članku 8. ovog Pravilnika, izbor osoba koje se nalaze u
postupku izbora u suradnička zvanja posebno će se vrednovati prema sljedećim
kriterijima:
- uspješnosti u dodiplomskom ili diplomskom studiju,
- iskustva u izvođenju nastavnih aktivnosti,
- stručnim radom,
- znanja stranog jezika,
- vremenu provedenom u međunarodnom programu razmjene i tako stečenom znanju i
iskustvu
- posjedovanjem certifikata koji su relevantni za nastavni rad unutar predmeta,
- ocjene članova stručnog povjerenstva,
- pozitivne ocjene uvodnog predavanja o kojem se vodi zapisnik i na kojem se provjeravaju
metodičko – didaktičke kvalitete i znanje pristupnika.
(2) Stručno povjerenstvo u postupku izbora osoba u suradnička zvanja daje mišljenje
koristeći pri tom mjerila i bodove iz tablice: „Tablica bodovanja za prvi izbor suradnika“
koja se nalazi u Prilogu 1 i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

IV.

POSTUPAK IZBORA U NASTAVNO ILI SURADNIČKO ZVANJE

Članak 11.
(1) Visoko učilište EFFECTUS provodi izbor u nastavna zvanja na temelju javnog natječaja,
prema postupku i uz uvjete utvrđene Statutom, ovim pravilnikom i Zakonom.
(2) Izbor u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto Visoko učilište EFFECTUS može
provesti i bez objave javnog natječaja.
(3) S osobama izabranim u nastavna i suradnička zvanja Visoko učilište EFFECTUS može
sklopiti ugovor o radu uz uvjete propisane Zakonom ili ostvaruje drugačiji oblik suradnje
sukladno odredbama Statuta Visokog učilišta EFFECTUS.
Članak 12.
(1) Izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto provodi se temeljem javnog
natječaja.
(2) U postupku izbora Stručno vijeće, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na
natječaj, imenuje Stručno povjerenstvo za predlaganje izbora kandidata.
(3) Stručno povjerenstvo za izbor u nastavno zvanje sastoji se od tri člana koji moraju biti u
istom ili višem zvanju od onoga za koje se obavlja izbor pri čemu svi članovi povjerenstva
moraju biti u istom području i polju znanosti u koje se bira pristupnik, a niti jedan ne
mora biti u istoj znanstvenoj grani.
Članak 13.
(1) Područje, polje i grana u koju se bira pristupnik određuje se kod izbora u nastavna zvanja
temeljem završenog formalnog akademskog obrazovanja i objavljenih radova / javnih
predavanja. Ukoliko kod pojedinog pristupnika formalna akademska izobrazba nije u
skladu s objavljenim radovima i/ili javnim predavanjima prilikom određivanja područja,
polja i grane u koju se pristupnik bira prednost se daje objavljenim radovima i/ili javnim
predavanjima.
(1)

(2)
(3)
(4)

Članak 14.
U javnom natječaju se objavljuju uvjeti za izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće
radno mjesto sukladno Zakonu, a najmanje:
 uvjeti koje moraju ispunjavati pristupnici za izbor u zvanja,
 popis isprava koje se uz prijavu moraju priložiti
 rok do kojeg se primaju prijave
 naznaku da se primaju prijave osoba oba spola.
Natječaj se objavljuje na službenim internetskim stranicama Visokog učilišta EFFECTUS, u
službenom glasniku RH (Narodne Novine) te u najmanje jednim dnevnim novinama.
Kod izbora u nastavna zvanja u natječaju se objavljuje se područje, polje i grana u kojoj se
provodi izbor.
Kod izbora asistenata, ukoliko se raspisuje javni natječaj, treba objaviti samo područje i
polje izbora.

Članak 15.
(1) Pristupnici koji se prvi puta biraju u nastavna ili suradnička zvanja moraju imati pozitivno
ocijenjeno nastupno predavanje pred povjerenstvom o kojem se vodi zapisnik „Kontrolna
lista“ (Prilog 2) i na kojem se provjeravaju metodičko – didaktičke kvalitete i znanje
pristupnika.

(2) Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno
ocijenjene rezultate istraživanja kvalitete svog nastavnog rada (studentske ankete i
pozitivno mišljenje jedinice za kvalitetu), potvrde o završenim metodičko – didaktičkim
obrazovanjima te zadovoljiti uvjete za reizbor propisane odlukom Vijeća veleučilišta i
visokih škola Republike Hrvatske.
Članak 16.
(1) Mišljenje o ispunjavanju uvjeta pristupnika u natječaju za izbor u nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto, daje stručno povjerenstvo iz članka 12.
Članak 17.
(1) Izvješće stručnog povjerenstva mora sadržavati životopis pristupnika, popis radova,
mišljenje o ispunjavanju minimalnih i dodatnih uvjeta za izbor u odgovarajuće zvanje,
obrazloženje o ispunjavanju uvjeta, ocjenu znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te
druge sadržaje utvrđene u (Prilogu 3) „Izvješće za pristupnika“ koji je sastavni dio ovog
Pravilnika.
Članak 18.
(1) Izvješće stručnog povjerenstva je pozitivno ako je povoljno mišljenje dala većina članova
stručnog povjerenstva.
(2) Mišljenje i prijedlog pojedinog člana stručnog povjerenstva, koji nije suglasan s
mišljenjem i prijedlogom većine članova povjerenstva pridodaje se uz izvješće stručnog
povjerenstva.
Članak 19.
(1) Ako za pristupnika treba provesti postupak izbora u nastavno zvanje, Stručno vijeće u
roku od mjesec dana, temeljem izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva upućuje
mišljenje i prijedlog o izboru uz potrebnu prateću dokumentaciju nadležnom Matičnom
povjerenstvu od kojeg traži potvrdu i zbora za pristupnika.
(2) Nakon što zaprimi mišljenje Matičnog povjerenstva dekan pokreće postupak provedbe
nastupnog predavanja za sve kandidate za koje je predmetno mišljenje pozitivno.
Članak 20.
(1) Dokumentacija koju stručno vijeće dostavlja Matičnom povjerenstvu sadrži:
o u tiskanom obliku 2 primjerka (od kojih 1 originalni):
 odluku o raspisu natječaja
 presliku teksta objavljenog natječaja u dnevnom tisku ili u Narodnim novinama
 odluku o imenovanju stručnog povjerenstva
 izvješće stručnog povjerenstva s popisom radova pristupnika
 odluke o izboru u nastavno ili znanstveno -nastavno zvanje članova stručnog
povjerenstva
 potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi
o u elektroničkom obliku na CD - u:
 odluku o raspisu natječaja
 presliku teksta objavljenog natječaja u dnevnom tisku ili u Narodnim novinama
 odluku o imenovanju stručnog povjerenstva
 odluke o izboru u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje članova stručnog
povjerenstva
 izvješće stručnog povjerenstva s popisom radova pristupnika




potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi
kopije ili recenzije radova pristupnika

Članak 21.
(1) Stručno povjerenstvo za provedbu postupka izbora u zvanja pozvat će pristupnike iz st. 1
članka 14. da predlože najmanje dvije teme nastupnog predavanja. Predložene teme
nastupnog predavanja moraju biti vezane uz sadržaj nastave na Visokom učilištu
EFFECTUS iz predmeta koji pripada polju za koje se pristupnik bira.
(2) Predsjednik Stručnog povjerenstva predložit će dekanu naslov teme i termin za
održavanje nastupnog predavanja. Dekan Visokog učilišta EFFECTUS utvrdit će termin za
održavanje nastupnog predavanja i o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo i
pristupnika.
Članak 22.
(1) Nastupno predavanje mora biti oglašeno na oglasnoj ploči i web - stranicama / sustavu
digitalne referade Visokog učilišta EFFECTUS te u oglasu trebaju na njega biti pozvani
studenti i nastavnici. Na predavanje se mogu pozvati i druge osobe.
Članak 23.
(1) Nastupno se predavanje u pravilu održava u vrijeme održavanja redovite nastave, u
posebnoj prostoriji, a može biti pred nastavnicima i studentima Visokog učilišta
EFFECTUS.
(2) Nastupnom predavanju obvezno su nazočni članovi stručnog povjerenstva. U slučaju da
je jedan član stručnog povjerenstva spriječen prisustvovati nastupnom predavanju,
predavanje će se održati bez njega.
Članak 24.
(1) Nastupno predavanje mora trajati jedan nastavni sat, a održavaju ga svi pristupnici koji
su se javili na natječaj, ako zadovoljavaju ostale uvjete predviđene za izbor u zvanje za
koje je natječaj raspisan te ako imaju:
 Pozitivnu ocjenu Povjerenstva za ocjenu uvodnih predavanja unutar „Kontrolne liste“
 Pozitivno Mišljenje Matičnog povjerenstva Vijeća Veleučilišta i Visokih škola RH na
poslano izvješće o kandidatu
Članak 25.
(1) Nakon održanog nastupnog predavanja održava se rasprava u kojoj slušatelji mogu
pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.
(1)

(2)
a.
b.
c.
d.

Članak 26.
Nakon održanog nastupnog predavanja i zaključene rasprave, stručno povjerenstvo daje
pisanu ocjenu (zapisnik) o nastupnom predavanju „Stručno mišljenje“ (Prilog 4) koje se
obavezno prilaže izvješću i prijedlogu povjerenstva za izbor pristupnika u odgovarajuće
nastavno ili suradničko zvanje.
Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu pristupnikovih sposobnosti, a
odnosi se naročito na:
stručnu kompetentnost predavača,
pobuđivanje interesa za predmet,
primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija,
govorničke vještine,

e. korištenje nastavnih pomagala,
f. druge metodičke i didaktičke vještine te druga važna zapažanja.
(3) Ocjenu kao i prijedlog potpisuju svi članovi povjerenstva.
Članak 27.
(1) Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran u
nastavno ili suradničko zvanje.
(1)

(2)
(3)
(4)

Članak 28.
Za pristupnika koji ne dobije pozitivnu ocjenu uvodnog predavanja ili ne ispunjava sve
propisane uvjete za izbor ne sastavlja se izvješće već se samo njegovo ime i prezime
upisuje na listu osoba koje su se javile na natječaj s naznakom da stručno povjerenstvo
nije donijelo pozitivno mišljenje o izboru u zvanje.
Na listu se upisuju i pristupnici koji zadovoljavaju sve propisane uvjete s naznakom da je
stručno povjerenstvo donijelo pozitivno mišljenje o izboru u zvanje.
Lista se dostavlja Matičnom povjerenstvu Vijeća Veleučilišta i Visokih škola, zajedno s
ostalom dokumentacijom.
Izgled liste nalazi se u (Prilogu 5) ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 29.
(1) Izbor u nastavno odnosno suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto obavlja
Stručno vijeće između pristupnika koji ispunjavaju propisane uvjete, temeljem pisane
ocjene nastupnog predavanja Stručnog povjerenstva, za koje je, ako se radi o izboru u
nastavno zvanje, Matično povjerenstvo dalo pozitivnu ocjenu.
(2) Izbor u nastavna ili suradnička zvanja Stručno vijeće donosi u skladu sa svojim
Poslovnikom.
(3) Izbori u naslovna zvanja obavljaju se istom procedurom, ali bez izbora na odgovarajuće
radno mjesto.
Članak 30.
(1) Svi pristupnici u postupcima izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta obavješćuju
se o rezultatima izbora u roku 15 dana od dana njegova dovršenja.
(2) Obavijest o rezultatima izbora mora biti obrazložena i sadrži pouku o pravnom lijeku.
(3) Tablica vrednovanja pristupnika u postupku izbora u zvanje, obrazac te lista pristupnika prilozi 1, 2, 3 i 4 – nalaze se u privitku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
V.

POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA

Članak 31.
(1) Pristupnik koji nije izabran u postupku izbora u nastavno ili suradničko zvanje ima pravo
prigovora.
(2) Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana zaprimanja obavijesti iz članka 30.
Pravilnika.
(3) O pravodobno podnesenom prigovoru odlučuje posebno žalbeno Povjerenstvo kojeg
povodom prigovora imenuje Stručno vijeće. Žalbeno povjerenstvo treba biti sastavljeno
sukladno članku 12. ovog Pravilnika, a njegovi članovi ne mogu biti članovi Stručnog
vijeća niti članovi Stručnog povjerenstva koje je pisalo izvješće.

(4) U postupku povodom prigovora Žalbeno povjerenstvo uzet će u obzir svu dokumentaciju
koja je prispjela po određenoj točki natječaja do isteka roka za podnošenje prijave.
Povjerenstvo neće razmatrati eventualne nove činjenice i nove dokaze.
(5) Ako utvrdi da je prigovor opravdan, Žalbeno povjerenstvo vratit će predmet Stručnom
vijeću na ponovno odlučivanje.
(6) Ako utvrdi da prigovor nije osnovan, Žalbeno povjerenstvo odbit će prigovor kao
neosnovan i o tome obavijestiti pristupnika.
(7) Odluka Žalbenog povjerenstva o odbijanju prigovora je konačna.
(8) Rok za donošenje odluke Žalbenog povjerenstva je 60 dana od dana zaprimanja
prigovora.
VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Visokog
učilišta EFFECTUS.

dr.sc. Robert Kopal,
dekan
Zagreb, 29.05.2012.
KLASA: 003-08/12-02/05
URBROJ: 251-518-12-280
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči 30. 05. 2012. i stupio je na snagu 07. 06. 2012.
Goran Trbojević, dipl.iur.,
tajnik

Prilozi:
Tablica bodovanja za prvi izbor suradnika
Kontrolna lista
Izvješće za pristupnika
Stručno mišljenje- zapisnik o nastupnom predavanju
Lista

