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                          PRAVILNIK-EMERITUS-11.11.13. 

 

Na temelju članka 50. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta, Fakultetsko vijeće na  

167. redovitoj sjednici održanoj 6. studenoga 2013 donijelo je 

 

PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA I NAČINU IZBORA U POČASNO ZVANJE 

 PROFESSOR EMERITUS 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom propisuju se dodatni uvjeti i način postupanja u izboru u počasno zvanje 

professor emeritus na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet).  

 

Osnovni uvjeti za izbor u ovo zvanje navedeni su u Pravilniku o dodjeli počasnog zvanja professor 

emeritus kojeg je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. sjednici od 12. listopada 2010. godine,a 

koji se primjenjuje na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom.   

 

 

                                                                               Članak 2. 

OPĆI DODATNI UVJETI 

 

 

Za professora emeritusa mogu se natjecati samo oni pristupnici: 

a) koji su pribavili prethodno pozitivno mišljenje većine nastavnika svog zavoda na sastanku koji 

saziva predstojnik zavoda. 

b) koji imaju barem jedan tiskani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, naveden kao autor/koautor 

(jedan od prvih tri) 

c) koji je bio mentor na doktorskom studiju ili tijekom izrade doktorskog rada na Fakultetu barem 

jednoj osobi zaposlenoj u znanstveno-nastavnom zvanju na Fakultetu. 

 

 

                                                                               Članak 3. 

POSEBNI DODATNI UVJETI 

 

Pristupniku koji ispuni opće dodatne uvjete vrednovat će se dosadašnja djelatnost:  

 

 1. Nastavna djelatnost, koja može vrijediti najviše 40 bodova, vrednovat će se 

temeljem: 

- objavljenih sveučilišnih udžbenika, 

- objavljenih ostalih sveučilišnih izdanja, 

- sudjelovanje u ustrojavanju novih studijskih programa, 

- ustrojavanja novih predmeta uz uvjet izvođenja od 5 godina, 

- mentorstvo obranjenih doktorskih radova, 

- mentorstvo obranjenih magistarskih radova na poslijediplomskom znanstvenom studiju. 

 

2.        Znanstvena djelatnost, koja može vrijediti najviše 30 bodova, vrednovat će se temeljem: 

- državnih ili sveučilišnih nagrada za znanost, 



- objavljenih znanstvenih monografija, 

- radova objavljenih u časopisima „A“ vrijednosti, 

- radova objavljenih u ostalim časopisima, 

- radova objavljenih u zbornicima s međunarodnom recenzijom, 

- voditeljstva i suradništva na međunarodnim znanstvenim projektima, 

- voditeljstva domaćih znanstvenih projekata, 

- uredništva  ili članstva uređivačkog odbora znanstvenog časopisa najmanje 5 godina. 

 

3.   Stručna djelatnost koja može vrijediti najviše 20 bodova vrednovat će se temeljem mjerila 

koja će po pojedinim granama predložiti zavodi. 

 

4.     Javna djelatnost, koja može vrijediti najviše 10 bodova, vrednovat će se temeljem: 

- obnašanja sveučilišnih funkcija, 

- obnašanja fakultetskih funkcija, 

- obnašanja ostalih javnih funkcija, 

- predsjedanjem domaćim i stranim strukovnim udrugama, 

- domaćim i stranim odlikovanjima i nagradama. 

 

Sastavni dio Posebnih dodatnih uvjeta je bodovna raščlamba koja se nalazi  u prilogu ovog 

Pravilnika. 

 

 

Članak 4. 

 

Nakon što Senat pokrene postupak izbora u počasno zvanje professor emeritus,  dekan određuje 

rok u kojem su pristupnici dužni predati potpune prijave.   

 

Pravo podnošenja prijava imaju pristupnici koji ispunjavaju osnovne uvjete iz sveučilišnog 

Pravilnika, te  opće dodatne uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika.   

  

Članak 5. 

 

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za utvrđivanje liste izvrsnosti pristupnika koji su  

podnijeli prijave.  

Listu izvrsnosti  Povjerenstvo je dužno napraviti temeljem Posebnih  dodatnih uvjeta iz članka 3. 

ovog Pravilnika.  

Povjerenstvo je dužno listu izvrsnosti dostaviti Fakultetskom vijeću najkasnije sedam dana prije 

održavanja sjednice Vijeća na kojoj se biraju pristupnici.  

 

 Članak 7. 

 

Na sjednici Vijeća može se glasovati samo između pristupnika koji zauzimaju vodeća mjesta na 

listi izvrsnosti.  

Pri tom se izbor provodi između pristupnika koji zauzimaju vodećih n+2 mjesta na listi, gdje je n - 

broj pristupnika za koje je raspisan natječaj.  

Glasovanje je tajno. 

Izabrani pristupnik mora dobiti najmanje natpolovičnu većinu nazočnih članova Vijeća. 

Ako se glasuje za dva ili više pristupnika izabrani su pristupnici koji, uz najmanje natpolovičnu 

većinu glasova, dobiju najveći broj glasova. 

Ako dva ili više pristupnika, koji su dobili natpolovičnu većinu glasova, imaju jednaki broj 

glasova postupak izbora se ponavlja, s time da je izabran pristupnik koji dobije veći broj glasova 

ali najmanje natpolovični. 

Članak 8. 

 



Nazivi i pojmovni sklopovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se bez 

diskriminacije jednako na osobe ženskog i muškog roda. 

 

Članak 9. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči  i 

na mrežnoj stranici Fakulteta.         

        

 

 

D E K A N I C A     

 

 

Prof. dr. sc. Vesna Dragčević   

 

KLASA: 135-04/13-01-01 

URBROJ: 251-64-03-13-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


