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Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske 

županije (Narodne novine HNŽ-a, broj 4/13) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. 

broj: 01-283/13, 12. veljače 2013. godine), Senat Sveučilišta u Mostaru na 11. sjednici 

održanoj 16. prosinca 2014. godine donosi 

 

 

P R A V I L N I K 

O MINIMALNIM UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA 

U ZNANSTVENO-NASTAVNA I UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak za izbor akademskog osoblja u 

znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru (u daljnjem 

tekstu: Sveučilište). 

 

Članak 2. 

Znanstveno-nastavna zvanja su: asistent, viši asistent, lektor, docent, izvanredni 

profesor i redoviti profesor. 

Umjetničko-nastavna zvanja su: asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor i 

redoviti profesor. 

 

Članak 3. 

U znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje kandidat se bira na 

znanstveno/umjetničko polje, granu, skupinu kolegija ili na nastavni kolegij.  

 

Članak 4. 

Nastavnik u znanstveno-nastavnome zvanju docenta, izvanrednoga profesora i 

redovitoga profesora ustrojava i izvodi nastavu i druge oblike nastavnoga rada iz kolegija koji 

spadaju u znanstveno polje na koje je izabran, mentor je studentima preddiplomskoga, 
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diplomskoga i poslijediplomskoga studija za stjecanje doktorata znanosti, rukovodi ili 

sudjeluje u znanstveno-istraživačkome radu, ispituje studente te radi druge poslove utvrđene 

Statutom Sveučilišta, pravilnicima Sveučilišta i ustrojbenih jedinica i nastavnim planom i 

programom. 

Osoba u znanstveno-nastavnome zvanju asistenta, višeg asistenta ili lektora sudjeluje u 

izvođenju nastave i drugim oblicima nastavnoga rada iz kolegija koji spadaju u znanstveno 

polje na koje je izabrana, pomaže diplomantima pri izradi diplomskoga rada, sudjeluje u 

znanstveno-istraživačkome radu te radi druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta, 

pravilnicima Sveučilišta i ustrojbenih jedinica i nastavnim planom i programom.  

 

Članak 5. 

U obavljanju nastavničkoga poziva akademsko osoblje mora se ponašati u skladu s 

nastavničkom etikom i odredbama Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Mostaru. 

 

 

 

II.  UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA 

 

Članak 6. 

U znanstveno-nastavno zvanje asistenta može biti, na razdoblje od četiri godine bez 

mogućnosti reizbora, izabrana osoba koja ima odgovarajući sveučilišni stupanj s najmanje 

240 ECTS bodova i najnižu prosječnu ocjenu 3,5. 

 

Članak 7. 

U znanstveno-nastavno zvanje višeg asistenta može biti, na razdoblje od pet godina s 

mogućnošću reizbora isključivo ako u međuvremenu stekne stupanj doktora znanosti, 

izabrana osoba koja ima završen stupanj drugoga ciklusa ili integriranoga studija (magistar 

struke i/ili magistar znanosti) i koja ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 

 da ima objavljen najmanje jedan znanstveni rad s međunarodnom recenzijom; 

 da je upisala poslijediplomski doktorski studij; 

 da se znanstveno usavršavala u inozemstvu. 

 

Članak 8. 
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U znanstveno-nastavno zvanje lektora može biti, na razdoblje od pet godina bez 

mogućnosti reizbora, izabrana osoba koja ima završen stupanj drugoga ciklusa (magistar 

struke) s najnižom prosječnom ocjenom 3,5, koja je objavila najmanje dva znanstvena ili 

stručna rada i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci.  

 

Članak 9. 

U znanstveno-nastavno zvanje docenta može biti, na razdoblje od pet godina s 

mogućnošću reizbora, izabrana osoba koja ima stupanj doktora znanosti u danom području, 

najmanje tri znanstvena rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke 

sposobnosti te pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. 

Osim uvjeta iz prethodnoga stavka, kandidat treba ispunjavati najmanje dva od 

sljedećih uvjeta:  

 da je sudjelovao u izvođenju nastave (predavanja ili vježbi) na preddiplomskome ili 

diplomskome studiju najmanje jednu akademsku godinu; 

 da je aktivno sudjelovao u organizaciji znanstvenoga ili stručnoga skupa ili simpozija; 

 da je izlagao na znanstvenome ili stručnome skupu; 

 da je objavio barem jedan rad u koautorstvu s kandidatom na prvome ili drugome 

ciklusu; 

 da je bio voditelj ili predavač na domaćem ili međunarodnom projektu; 

 da se znanstveno usavršavao u inozemstvu nakon obrane doktorskoga rada; 

 da je sudjelovao u međunarodnom ili domaćem znanstveno-istraživačkom projektu. 

 

Članak 10. 

U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora može biti, na razdoblje od šest 

godina s mogućnošću reizbora, izabrana osoba koja ima provedeno najmanje jedno izborno 

razdoblje u zvanju docenta te najmanje pet objavljenih znanstvenih radova u priznatim 

publikacijama, objavljenu knjigu koja tematski obrađuje odgovarajuću granu ili polja, sve 

nakon izbora u zvanje docenta te mentorstvo kandidata za stupanj drugoga ciklusa, koji za 

rezultat ima uspješno obranjen diplomski rad. 

 

Osim uvjeta iz prethodnoga stavka, kandidat treba ispunjavati najmanje dva od 

sljedećih uvjeta (sve nakon izbora u zvanje docenta):  
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 da je izradio ili sudjelovao u izradi nastavnoga teksta (udžbenika ili skripte) koji se 

kao obavezni nastavni tekst (ili jedan njegov dio) koristi u preddiplomskoj, diplomskoj 

ili poslijediplomskoj nastavi; 

 da je sadržajno i metodološki unaprijedio nastavni proces; 

 da je bio voditelj kolegija poslijediplomskoga studija ili voditelj znanstvenoga skupa 

ili simpozija; 

 da je izlagao na znanstvenome ili stručnome skupu; 

 da je bio član uređivačkoga odbora znanstvenoga časopisa ili zbornika radova; 

 da je bio voditelj ili predavač na domaćem ili međunarodnom projektu; 

 da se znanstveno usavršavao u inozemstvu. 

 

Članak 11. 

U znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora može biti izabrana osoba koja ima 

provedeno najmanje jedno izborno razdoblje u zvanju izvanrednoga profesora, najmanje dvije 

objavljene knjige koje tematski obrađuju odgovarajuću granu ili polje, najmanje osam 

objavljenih znanstvenih radova u priznatim publikacijama, sve nakon stjecanja zvanja 

izvanrednoga profesora, mentorstvo kandidata za stupanj drugoga ciklusa, mentorstvo 

kandidata za stupanj trećega ciklusa, koja za rezultat imaju uspješno obranjen diplomski rad i 

doktorski rad. 

Osim uvjeta iz prethodnoga stavka, kandidat treba ispunjavati najmanje tri od 

sljedećih uvjeta (sve nakon izbora u zvanje izvanrednoga profesora):  

 da je izradio ili sudjelovao u izradi nastavnog teksta (udžbenika ili skripte) koji se kao 

obavezni nastavni tekst (ili jedan njegov dio) koristi u preddiplomskoj, diplomskoj ili 

poslijediplomskoj nastavi; 

 da je sadržajno i metodološki unaprijedio nastavni proces; 

 da je izlagao na znanstvenome skupu ili simpoziju; 

 da je bio voditelj kolegija poslijediplomskoga studija ili voditelj znanstvenoga skupa 

ili simpozija. 

 da je bio član uređivačkoga odbora znanstvenoga časopisa ili zbornika radova; 

 da je bio voditelj ili predavač na domaćem ili međunarodnom projektu; 

 da je recenzirao najmanje dva sveučilišna udžbenika ili priručnika; 

 da se znanstveno usavršavao u inozemstvu. 
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III.  UVJETI ZA IZBOR U UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA 

 

Članak 12. 

U umjetničko-nastavno zvanje asistenta može biti, na razdoblje od četiri godine bez 

mogućnosti reizbora, izabrana osoba koja ima odgovarajući sveučilišni stupanj s najmanje 

240 ECTS bodova i najnižu prosječnu ocjenu 3,5. 

 

Članak 13. 

U umjetničko-nastavno zvanje višeg asistenta može biti, na razdoblje od pet godina s 

mogućnošću reizbora, izabrana osoba koja ima završen stupanj drugoga ciklusa (magistar 

struke) i koja ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta. 

 da ima najmanje dva umjetnička rada javno predstavljena (izložbu, koncert, pisani ili 

scenski rad, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ) s priznatom recenzijom; 

 da se stručno usavršavao u inozemstvu.  

 

Članak 14. 

U umjetničko-nastavno zvanje docenta može biti, na razdoblje od pet godina s 

mogućnošću reizbora, izabrana osoba koja ima završen stupanj drugog ciklusa umjetnosti, 

najmanje tri umjetnička rada javno predstavljena, objavljena ili publicirana (izložbu, koncert, 

pisani ili scenski rad, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ) s priznatom recenzijom, 

pokazane nastavničke sposobnosti te pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred 

nastavnicima i studentima. 

Osim uvjeta iz prethodnoga stavka, kandidat treba ispunjavati najmanje jedan od 

sljedećih uvjeta:  

 da je sudjelovao u izvođenju nastave (predavanja ili vježbi) na preddiplomskome ili 

diplomskome studiju najmanje jednu akademsku godinu; 

 da je pomagao diplomantima pri izradi diplomskoga rada; 

 da je aktivno sudjelovao u organizaciji umjetničkoga skupa ili umjetničke kolonije 

(izložbe, koncerta, scenskog djela, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ); 

 da je bio voditelj ili sudionik umjetničkoga projekta; 

 da se stručno usavršavao u inozemstvu. 
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Članak 15. 

U umjetničko-nastavno zvanje izvanrednoga profesora može biti, na razdoblje od šest 

godina s mogućnošću reizbora, izabrana osoba koja ima provedeno najmanje jedno izborno 

razdoblje u zvanju docenta, najmanje pet umjetničkih radova javno predstavljenih, objavljenih 

ili publiciranih (izložbu, koncert, pisani ili scenski rad, knjigu, ovisno o kojem je polju 

umjetnosti riječ) s priznatom recenzijom, sve nakon izbora u zvanje docenta te mentorstvo 

kandidata za stupanj drugog ciklusa. 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat treba ispunjavati najmanje jedan od 

sljedećih uvjeta (sve nakon izbora u zvanje docenta):  

 da je izradio ili sudjelovao u izradi nastavnoga teksta (udžbenika, knjige ili skripte) 

koji se kao obavezni nastavni tekst (ili jedan njegov dio) koristi u preddiplomskoj, 

diplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi; 

 da je aktivno sudjelovao u organizaciji umjetničkoga skupa ili umjetničke kolonije 

(izložbe, koncerta, scenskog djela, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ); 

 da je unaprijedio stručni rad ili bio voditelj umjetničkoga projekta ili teme; 

 da je bio voditelj kolegija poslijediplomskoga studija ili voditelj umjetničkoga skupa; 

 da se stručno usavršavao u inozemstvu. 

 

 

Članak 16. 

U umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora može biti izabrana osoba koja ima 

provedeno najmanje jedno izborno razdoblje u zvanju izvanrednoga profesora, najmanje osam 

umjetničkih radova javno predstavljenih, objavljenih ili publiciranih (izložbu, koncert, pisani 

ili scenski rad, knjigu, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ) s priznatom recenzijom, sve 

nakon stjecanja zvanja izvanrednoga profesora, te mentorstvo kandidata za stupanj drugoga 

ciklusa. 

Osim uvjeta iz prethodnoga stavka, kandidat treba ispunjavati najmanje dva od 

sljedećih uvjeta (sve nakon izbora u zvanje izvanrednoga profesora):  

 da je izradio ili sudjelovao u izradi nastavnoga teksta (udžbenika, knjige ili skripte) 

koji se kao obavezni nastavni tekst (ili jedan njegov dio) koristi u preddiplomskoj, 

diplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi; 

 da je sadržajno ili metodološki unaprijedio nastavni proces; 

 da je aktivno sudjelovao u organizaciji umjetničkoga skupa ili umjetničke kolonije 

(izložbe, koncerta, scenskog djela, ovisno o kojem je polju umjetnosti riječ); 

 da je unaprijedio stručni rad ili bio voditelj umjetničkog projekta ili teme; 
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 da je bio voditelj kolegija poslijediplomskoga studija ili voditelj umjetničkoga skupa; 

 da se stručno usavršavao u inozemstvu. 

 

 

IV. UVJETI ZA IZBOR U ISTO ILI VIŠE ZVANJE 

 

Članak 17. 

 Za izbor u više zvanje u obzir se uzimaju samo objavljeni znanstveni ili umjetnički 

radovi, knjige i rezultati vlastitoga istraživanja u primjeni, znanstveni ili umjetnički projekti te 

mentorstva, odnosno javno predstavljeni oblici stvaralaštva u razdoblju od posljednjeg izbora. 

 Sukladno članku 6, stavku 6 Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Mostaru 

komentorstvo na doktorskome radu, odobreno kod prijave teme, smatra se mentorstvom. 

 Sve što je objavljeno nakon zaključenoga Javnog natječaja za prethodni izbor, a prije 

raspisivanja Javnoga natječaja za sljedeći, uzima se u obzir kod sljedećeg izbora.  

 Za reizbor u isto zvanje kandidat mora imati znanstvene, odnosno umjetničke radove 

objavljene nakon posljednjega izbora, odnosno najmanje jedan rad za reizbor u docenta, dva 

rada za reizbor u izvanrednoga profesora. Akademsko osoblje bira se u skladu s čl. 3 ovoga 

Pravilnika.  

Kandidat koji je ponovno izabran u isto znanstveno-nastavno, odnosno umjetničko-

nastavno zvanje (reizbor), a koji nakon reizbora ispuni uvjete za izbor u više znanstveno- 

nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje na ustrojbenoj jedinici, može se pokrenuti 

postupak izbora u više zvanje i prije isteka razdoblja na koje je reizabran, pri čemu se u obzir 

uzimaju i ispunjeni uvjeti od posljednjeg izbora. 

 

 

V. POSTUPAK IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA I UMJETNIČKO-

NASTAVNA ZVANJA 

 

Članak 18. 

 Izbor akademskoga osoblja u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja u 

svim se slučajevima provodi javnim natječajem, sukladno zakonu, statutu visokoškolske 

ustanove i općeprihvaćenim standardima u određenoj struci. 

 

Članak 19. 
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 Izbor u zvanja provodi Senat Sveučilišta na prijedlog znanstveno-nastavnoga vijeća, 

odnosno umjetničko-nastavnoga vijeća ustrojbene jedinice Sveučilišta. 

 Prijedlog za izbor ili reizbor (odluka o pokretanju postupka i imenovanje stručnoga 

povjerenstva) podnosi znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno vijeće ustrojbene 

jedinice najmanje šest mjeseci prije isteka razdoblja na koje je kandidat izabran. 

Prijedlog za izbor ili reizbor / odluku o pokretanju postupka/  za nastavnika koji se 

bira na ustrojbenoj jedinici koja je matična za taj kolegij, podnosi ustrojbena jedinica na kojoj  

je nastavnik uposlen ili angažiran. Ostalu proceduru provodi znanstveno-nastavno odnosno 

umjetničko-nastavno vijeće ustrojbene jedinice koja je matična za taj kolegij. 

 

Članak 20. 

 Mišljenje ispunjava li kandidat uvjete za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-

nastavno zvanje daje stručno povjerenstvo imenovano od znanstveno-nastavnoga odnosno 

umjetničko-nastavnoga vijeća ustrojbene jedinice Sveučilišta.  

 Stručno povjerenstvo iz stavka 1 ovog članka sastoji se od najmanje tri člana koji ne 

mogu biti u nižem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira i od kojih najmanje dva člana 

moraju biti iz užeg znanstvenog polja za koje se kandidat bira. 

 

Članak 21.  

Vijeće ustrojbene jedinice, koje imenuje stručno povjerenstvo, može imenovati jednog 

ili više članova povjerenstva s drugih sveučilišta u zemlji ili inozemstvu.  

                                                  

 

                                                                Članak 22. 

 Prijedlog za izbor kandidata u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje, koji 

ispunjavaju propisane uvjete, daje znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno vijeće, na 

prijedlog stručnoga povjerenstva koje je imenovalo vijeće ustrojbene jedinice i dostavlja ga 

Senatu Sveučilišta na daljnji izbor. 

 Izbor kandidata u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje vrši Senat 

Sveučilišta nakon prethodnoga pregleda ispravnosti cjelokupnoga postupka izbora od strane 

povjerenstva Senata Sveučilišta. 

 U slučaju da je postupak izbora kandidata u određeno znanstveno-nastavno i 

umjetničko-nastavno zvanje sadržavao nepravilnosti, Senat Sveučilišta ga poništava i vraća na 

početak. 
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Članak 23. 

 Natječaj za izbor ili reizbor kandidata u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno 

zvanje raspisuje Senat Sveučilišta na prijedlog znanstveno-nastavnoga, odnosno umjetničko-

nastavnoga vijeća ustrojbene jedinice. 

 Natječaj se raspisuje najmanje dva puta godišnje. 

 Postupak izbora ili reizbora mora se dovršiti u roku od šest mjeseci od raspisivanja 

natječaja kako bi kandidat mogao započeti s radom u sljedećem semestru. 

 

Članak 24. 

 Dekan ustrojbene jedinice, pročelnik studija, voditelj centra ili ravnatelj sveučilišnoga 

instituta dužan je u pismenome obliku obavijestiti zaposlenika o raspisivanju natječaja za 

izbor ili reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja najmanje šest mjeseci 

prije isteka izbornoga razdoblja.  

 

 

VI. ZAŠTITA PRAVA AKADEMSKOG I DRUGOG OSOBLJA 

 

Članak 25. 

 Zaštita prava akademskog i drugog osoblja Sveučilišta u Mostaru ostvaruje se 

sukladno Statutu i drugim aktima Sveučilišta u Mostaru. 

 Protiv konačne odluke može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom. 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

Zbog specifičnosti određenih studija, pravilnikom ili drugim aktima pojedine 

ustrojbene jedinice mogu se, osim ovih minimalnih uvjeta, propisati dodatni uvjeti za izbor u 

znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. 

 

Članak 27. 
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 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim 

uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u 

Mostaru, ur. broj: 01-285/13 od 12. veljače  2013. godine. 

  

Članak 28. 

Kandidatu kojemu je pokrenut postupak izbora ili rezbora, a pod pokrenutim izborom 

ili reizborom smatra se Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća o pokretanju postupka 

izbora/reizbora, osigurava se mogućnost da će isti biti okončan pod uvjetima izbora Pravilnika 

koji je bio na snazi u trenutku pokrenutoga postupka ili ovoga Pravilnika koji je povoljniji za 

kandidata.  

 

Članak 29. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na 

oglasnoj ploči Sveučilišta.  

 

 

Ur. broj: 01-2380/14 

Mostar, 16.prosinca 2014.godine 

 

   Rektorica 

 

prof. dr.  Ljerka Ostojić 

 


