POLITEHNIKA PULA
Visoka tehničko – poslovna škola s p.j.

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA
NASTAVNIKA I SURADNIKA U ZVANJA I NA
ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA
SKSP.10.17-A

U Puli, ožujak 2012.

Na temelju članka 34. stavka 4. i članka 93. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju («Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11), te članka 37.
Statuta Politehnike Pula Visoke tehničko poslovne škole u Puli Nastavničko vijeće na sjednici
održanoj dana 16.ožujka 2012. godine donosi

I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
Pravilniku o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora koji je donijelo
Vijeće veleučilišta i visokih škola (VViVŠ) te Odluke VViVŠ o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja propisuje provođenje postupka izbora nastavnika i
suradnika u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Politehnici Pula Visokoj
tehničko poslovnoj školi u Puli (dalje: Politehnika Pula) odnosno postupak izbora u naslovna nastavna
zvanja.
Članak 2.
Postupci izbora u zvanja provode se sukladno Statutu Politehnike Pula i ovom Pravilniku.
Postupke izbora u zvanja provodi Nastavničko vijeće odgovarajućom primjenom odredbi
ovoga Pravilnika.
II. Pokretanje postupka i raspisivanje natječaja
Članak 3.
Postupak izbora u zvanje pokreće Nastavničko vijeće odlukom o raspisivanju javnog
natječaja.
Postupak izbora u zvanje pokreće se: • ako j e radno mj esto predviđeno općim aktom
Politehnike Pula, odnosno ako radno mj esto odgovara broju sati propisanih za izvedbu studijskog
programa,
• ako nastavno opterećenje nastavnika ili suradnika u izravnoj nastavi temeljem satnice, studijskog
programa i izvedbenog plana nastave iznosi najmanje XX% od propisanog punog nastavnog
opterećenja,
• ako nastavniku ističe prethodni izbor u zvanje,
• ako je radno mjesto utvrđeno razvojnim planom zapošljavanja i u skladu s raspoloživim
sredstvima u proračunu Politehnike Pula.
Članak 4.
Natječaj za izbor nastavnika i suradnika objavljuje se u «Narodnim novinama», dnevnom
tisku i na Web-stranicama Politehnike Pula.
Natječaj se raspisuje za izbor u pojedino nastavno ili suradničko zvanje u određenom
znanstvenom području, polju i grani.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati, popis dokumenata koje je
dužan priložiti, od čega životopis i popis radova i u elektroničkom obliku, te rok do kojeg se primaju
prijave. Ako je to posebnom odlukom propisano u natječaju stoji i napomena o participaciji
pristupnika u troškovima provođenja postupka izbora u zvanje.
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Članak 5.
Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više nastavno zvanje zbog isteka roka prethodnog
izbora u zvanje raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka. Na zahtjev nastavnika natječaj se
može raspisati i prije od isteka roka na koji je nastavnik izabran ali ne prije nego istekne tri godine od
prethodnog izbora. U tom slučaju natječaj se raspisuje za izbor u više zvanje.
Natječaj za ponovni izbor u zvanje profesora visoke škole (trajno zvanje) raspisuje se najmanje šest
mjesece prije isteka roka od pet godina od prvog izbora u zvanje profesora visoke škole.
III. Postupak izbora u nastavna zvanja
Članak 6.
U nastavno zvanje može biti izabrana osoba:
•
•
•

koj a ispunj ava uvj ete propisane Zakonom,
koja ispunjava nužne uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola u pogledu nastavne i stručne
djelatnosti,
ako ima druge uvjete propisane statutom Politehnike Pula.

Članak 7.
Mišljenje ispunjava li pristupnik uvjete za izbor daje stručno povjerenstvo za izbor
pristupnika u nastavno zvanje (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo). Nastavničko vijeće
Politehnike imenuje Stručno povjerenstvo najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja.
Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana. Svi članovi povjerenstva trebaju biti izabrani u
isto ili više nastavno zvanje od zvanja za koje se pristupnik predlaže ili u znanstveno-nastavno zvanje,
a njihov izbor treba biti u znanstvenom području i polju za koje se pristupnik predlaže ili njihova
znanstveno-stručna djelatnost treba biti bliska znanstvenom polju i grani za koju se pristupnik
predlaže.
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora biti izvan zaposlenika Politehnike Pula.
Posebnom odlukom može se odrediti naknada članovima Povjerenstva za rad u postupku
izbora u zvanja.
Članak 8.
Stručno povjerenstvo provjerava ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom, uvjeta Vijeća
veleučilišta i visokih škola i drugih uvjeta ako su propisani statutom Sveučilišta, odnosno statutom
sastavnice za izbor pristupnika u nastavno zvanje.
Stručno povjerenstvo dužno je u roku 30 dana od dostave materijala dostaviti Matičnom
povjerenstvu izvješće s mišljenjem i prijedlogom pristupnika koji ispunjavaju propisane uvjete iz
stavka 1. ovoga članka.
Dekan najkasnije 30 dana od dostavljenog mišljenja Matičnog povjerenstva saziva sjednicu
Nastavničkog vijeća na kojoj će biti izvršen izbor u zvanje.
IV. Nastupno predavanje
Članak 9.
Pristupnik koji se prvi put bira u nastavno zvanje mora imati od stručnog povjerenstva
pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima.
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja izabire Nastavničko vijeće. Stručno
povjerenstvo sastoji se od tri člana. Svi članovi povjerenstva trebaju biti izabrani u isto ili više
nastavno zvanje od zvanja za koje se pristupnik predlaže ili u znanstveno-nastavno zvanje.
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