UPUTE ZA PISANJE IZVJEŠĆA ZA IZBOR PRISTUPNIKA U
ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE
OPĆI DIO
Navesti:
- predmet (izbor xy u zvanje),
- poziv na broj (navesti broj dopisa kojim Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo),
- naslov: Fakultetskom vijeću Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta,
- natječaj i imenovanje stručnog povjerenstva,
- gdje, kada i za što je objavljen natječaj, te tko se javio na natječaj (ime i prezime, zvanje, ustanova),
- sjednicu Fakultetskog vijeća na kojoj je imenovano stručno povjerenstvo i sastav stručnog povjerenstva (ime i
prezime, znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, ustanova).
Povjerenstvo je proučilo priloženu dokumentaciju i podnosi Fakultetskom vijeću ovo

IZVJEŠĆE
POSEBNI DIO
(Napomena: U izvješću nije potrebno odgovarati na točke (pitanja) za koje pristupnik nema aktivnosti)
I. PODACI O ŽIVOTU PRISTUPNIKA
Navode se:
a) osobni podaci, obrazovanje i zaposlenje,
b) akademski stupnjevi, napredovanje i dužnosti u službi,
c) znanstveno i stručno usavršavanje,
d) dosadašnje znanstveno-nastavno zvanje i datum zadnjeg izbora.
II. ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST PRISTUPNIKA
A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI
Navesti naslov magistarskog rada i doktorske disertacije, fakultet i sveučilište na kojem su obranjeni i godinu
obrane.
B. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
Ovdje se upisuju kronološkim redom sve vrste znanstvenih radova prema točkama a) do e).
Navodi se:
a) prezime i inicijali imena autora,
b) naslov članka,
c) volumen i stranice časopisa,
d) godinu izdanja,
e) citiranost rada.
Za knjige se navodi:
a) prezime i ime autora
b) naslov članka,
c) naslov knjige,
d) naziv izdavača,
e) god. izdanja i stranica u knjizi koje obuhvaća članak.
Radove koji čine minimalne uvjete za izbor potrebno je kratko opisati i ocijeniti!
a) Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu,
b) Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Science Citation Indexu – Expanded,
c) Radovi u časopisima koji su zastupljeni u bibliografskim bazama podataka Medline, Scopus, PsycInfo ili u

drugim odgovarajućim međunarodnim indeksnim publikacijama,
d) Ostali članci,
e) Sažeci kongresnih priopćenja koja su objavljena u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu,
f) Ostala kongresna priopćenja,
g) Broj nezavisnih citata prema SCI ili SSCI.
NAPOMENA: Povjerenstvo treba u izvješću napisati, je li pristupnik u objavljenim radovima naveo
adresu Medicinskog fakulteta u Zagrebu kao matične ustanove.
C. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI
a) Znanstveni projekti
Navesti kronološki sve domaće i međunarodne projekte i/ili ugovore na kojima je pristupnik sudjelovao nakon
posljednjeg izbora u zvanje; razdoblje rada, naziv projekta, financijera i svojstvo u projektu - suradnik ili
voditelj, angažiranje znanstvenih novaka, eventualno imenovanje za recenzenta projekta. Navesti da li
izvedeni projekti značajnije utječu na razvitak znanstvenog područja.

b) Tehnologijski projekti
Navesti kronološki sve tehnologijske projekte i/ili ugovore na kojima je pristupnik sudjelovao nakon
posljednjeg izbora u zvanje; razdoblje rada, naziv projekta, financijera i svojstvo u projektu - suradnik ili
voditelj, angažiranje znanstvenih novaka, eventualno imenovanje za recenzenta projekta.
c) Stručni projekti (i ugovori)
Navesti, ako je dokumentacija dostupna, voditeljstvo pristupnika za: novu proizvodnju, tehnička unapređenja
opreme, paketa za računala, elaborate, ekspertize i dr.
D. ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA
Navesti znanstvene skupove u kojima je pristupnik bio predsjednik ili član znanstvenog, stručnog, programskog
ili organizacijskog odbora skupa.
E. UREDNIŠTVO ZNANSTVENIH ILI STRUČNIH ČASOPISA
Navesti naziv časopisa i razdoblje u kojem je pristupnik bio urednik ili član uredničkog odbora časopisa. Izdvojiti
časopise indeksirane u CC.
F. ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA
Navesti naziv društva, razdoblje članstva i funkciju u društvu.
G. ZNANSTVENE I STRUČNE NAGRADE/PRIZNANJA
Navesti naziv i godinu dodjele.
H. OSTALA ZNANSTVENA DJELATNOST
Navesti - ako postoji - broj održanih pozvanih znanstvenih predavanja na međunarodnim i domaćim
znanstvenim skupovima i znanstvenim institucijama, recenzent časopisa indeksiranog u CC, boravke u drugim
institucijama kao gostujući znanstvenik, rad na popularizaciji znanosti i dr.
I. OSTALA STRUČNA DJELATNOST
Patenti, prihvaćena otkrića, tehnička unapređenja, novi proizvod, razvoj i izgradnja novih laboratorija, izrada
rječnika i dr.
J. OCJENA ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA
Navesti ocjenu znanstvenog i stručnog rada od strane čelnika ustrojbene jedinice u kojoj je pristupnik zaposlen
(u ocjeni mora biti izrijekom navedeno da li stručna djelatnost pristupnika zadovoljava ili ne).
III. NASTAVNA DJELATNOST PRISTUPNIKA
A. SUDJELOVANJE U NASTAVI
a) Diplomska nastava: navesti naziv predmeta, ustanovu, razdoblje sudjelovanja i sadašnje zvanje u tom
predmetu.
b) Poslijediplomska nastava: navesti naziv predmeta, ustanovu, razdoblje sudjelovanja i sadašnje zvanje u
tom predmetu. Posebno treba navesti da li je pristupnik bio voditelj i/ili suvoditelj predmeta na

poslijediplomskom studiju ili poslijediplomskih tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije te
da li je sudjelovao u nastavi iz najmanje dva predmeta na poslijediplomskim studijima Fakulteta.
c) Navesti: 1) za docenta, da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, uključujući i status znanstvenog novaka,
računajući razdoblje od pet godina prije datuma pokretanja izbora, sudjelovao u izvođenju nastave na nekom
visokom učilištu od barem devedeset (90) norma sati; 2) za izvanrednog profesora, pet godina nastavnog i
stručnog iskustva u zvanju docenta u znanstvenoj grani za koju se bira sa satnicom od najmanje 300 norma
sati; 3) za redovitog profesora, pet godina nastavnog i stručnog iskustva u zvanju izvanrednog profesora u
znanstvenoj grani za koju se bira, sa satnicom od najmanje 600 norma sati.
B. NASTAVNI TEKSTOVI
Upisati autorstva knjiga ili priručnika/skripata, poglavlja u knjizi, originalne nastavne članke i dr. Autorstvo i
naslove nastavnih tekstova navesti na isti način kao i znanstvene članke
Za udžbenike navesti namjenu: diplomska ili poslijediplomska nastava, izborna nastava, trajna edukacija i sl.
Uključiti i prijevode nastavnih tekstova, uredništva udžbenika, prijevoda i dr.

Nastavni tekstovi se navode samo oni koji su objavljeni nakon izbora u prethodno zvanje (udžbenik ili
skripta) koji se kao obvezatni nastavni tekstovi rabe u diplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi.
C. MENTORSTVA
a) Doktorske disertacije
Navesti ime i prezime doktoranta, fakultet i sveučilište na kojem je rad obranjen i godinu obrane.
b) Magistarski radovi
Navesti ime i prezime magistranta, fakultet i sveučilište na kojem je rad obranjen i godinu obrane.
c) Diplomski radovi
Navesti ukupan broj mentorstva obranjenih diplomskih radova.
D. OSTALA NASTAVNA DJELATNOST

Navesti (ako postoje) djelatnost u osnivanju i organizaciji (osobnim angažmanom) novih vježbališta, praktikuma
i sl., osnivanju i operacionalizaciji novih studija, odjela, centara ili škola, boravak pristupnika kao gostujućeg
nastavnika u drugim institucijama i drugo.
E. DOPRINOS PRISTUPNIKA U UNAPREĐENJU NASTAVNOG PROCESA
Obavezno ispuniti priloženu tablicu o procjeni nastavnih aktivnosti pristupnika kao i upite o aktivnosti u
znanosti, nastavi i struci ( prilog 1). Navedenu tablicu i upit potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva, te čini
sastavni dio izvješća.
Moli se stručno povjerenstvo da pristupniku uruči obrazac o samoevaluaciji u postupku izbora u znanstvenonastavno zvanje (prilog 2). Ispunjeni i potpisani obrazac pristupnika čini sastavni dio izvješće stručnog
povjerenstva. Navedeni obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta ( Intranet) www.mef.hr.
F. OCJENA NASTAVNOG RADA OD STRANE KATEDRE
Navesti ocjenu nastavnog rada od strane pročelnika katedre u kojoj je pristupnik zaposlen (u ocjeni mora biti
izrijekom navedeno da li nastavna djelatnost pristupnika zadovoljava ili ne).
IV. RAD U ODBORIMA I POVJERENSTVIM FAKULTETA
Navesti razdoblje rada i funkciju pristupnika u znanstvenim, nastavnim i stručnim odborima i povjerenstvima
fakulteta.
V. DRUŠTVENA I OSTALA DJELATNOST
VI. SAŽETAK
Navesti sažeto područje znanstvenog i stručnog interesa, nastavnu djelatnost i najvažnija postignuća.
VII. MIŠLJENJE I PRIJEDLOG
Navesti da li pristupnik ispunjava uvjete za predloženo zvanje po mjerilima važećeg Pravilnika o uvjetima i
postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ukoliko pristupnik ne ispunjava uvjete, molimo
navesti zašto. U prijedlogu jasno naznačiti za koje zvanje se pristupnik predlaže.
(Potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva; ime i prezime, potpis)
Napomena: Pristupnik prilaže po jedan primjerak svih članaka (radova), a za knjige (autor ili urednik) presliku prvih stranica, iz
kojih je vidljivo autorstvo, izdavač i godina, te sadržaj knjige, a za magisterij i doktorat presliku naslovne stranice

