
Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 
38. Statuta Instituta za filozofiju Znanstveno vijeće Instituta na svojoj je 162. sjednici održanoj 
28. ožujka 2018. godine donijelo 

 

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA  
U INSTITUTU ZA FILOZOFIJU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za reizbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za 
filozofiju (u daljnjem tekstu: Institut). 

Članak 2. 

(1) Postupak reizbora na znanstveno radno mjesto uređen je čl. 42 Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 

(2) Postupak reizbora pokreće ravnatelj Instituta najkasnije 3 mjeseca prije isteka razdoblja od 5 
godina od sklapanja ugovora o radu ili posljednjeg reizbora. 

(3) U postupku reizbora na znanstveno radno mjesto Znanstveno vijeće Instituta imenuje 
tročlano povjerenstvo za reizbor koje podnosi Znanstvenom vijeću ocjenu o pristupniku. Barem 
jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik Instituta. 

(4) Uz pisanu prijavu, pristupnici moraju priložiti opis rada u proteklih pet godina, popis 
znanstvenih radova te petogodišnji plan rada.  

(5) Svi radovi pristupnika koji se prijavljuju na reizbor za znanstveno radno mjesto objavljeni u 
proteklih pet godina moraju u trenutku prijave biti pohranjeni u institutski repozitorij, s razinom 
vidljivosti koju dopušta izdavač. Neobjavljeni rukopisi koji zamjenjuju objavljene radove 
također moraju biti pohranjeni u repozitorij, s odgovarajućom razinom vidljivosti. 

(6) Konačnu odluku o reizboru donosi Znanstveno vijeće na temelju izvješća povjerenstva za 
reizbor koje sadrži ocjenu pristupnikova rada. 

 

II. UVJETI ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA 

Članak 3. 

Znanstvena radna mjesta na koja se vrši reizbor jesu:  

• znanstveni suradnik; 

• viši znanstveni suradnik; 



• znanstveni savjetnik. 

Članak 4. 

Opći uvjeti za reizbor na znanstveno radno mjesto jesu: 

(a) deset objavljenih znanstvenih radova u proteklih pet godina; 
(b) održana tri znanstvena kolokvija na Institutu u proteklih pet godina; 
(c) sudjelovanje u radu triju povjerenstava, radnih tijela ili organizacijskih odbora 
znanstvenih skupova na Institutu u proteklih pet godina. 

Znanstveni radovi su radovi objavljeni u znanstvenim časopisima i znanstvenim knjigama, a 
mogu biti izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi i prethodna priopćenja. 
Radovi se mogu zamijeniti prema sljedećim kriterijima: 

o četiri znanstvena rada mogu biti zamijenjena četirima neobjavljenim rukopisima; 
o četiri znanstvena rada mogu biti zamijenjena jednom znanstvenom monografijom, pri 
čemu se pod znanstvenom monografijom razumije autorska knjiga s udjelom od najmanje 
70% prethodno neobjavljene građe; 

o jedan znanstveni rad može biti zamijenjen jednom uredničkom knjigom; 
o jedan znanstveni rad može biti zamijenjen prijevodom jedne znanstvene knjige; 
o dva znanstvena rada mogu biti zamijenjena prijevodom jedne knjige s klasičnih jezika; 
o dva znanstvena rada mogu biti zamijenjena jednim objavljenim znanstvenim radom u 
časopisima ili kod izdavača navedenih u popisu u Pravilniku o nagradama za znanstvenu 
izvrsnost u Institutu za filozofiju; 

o jedan znanstveni rad može biti zamijenjen održavanjem predavanja na inozemnim 
sveučilištima ili znanstvenim ustanovama; 

o dva znanstvena rada mogu biti zamijenjena radom na prijavi međunarodnoga 
znanstvenog projekta u svojstvu glavnog voditelja projekta ili voditelja pojedinog dijela 
projekta (ako je riječ o velikom projektu s više istraživačkih grupa); 

o jedan znanstveni rad može biti zamijenjen sudjelovanjem u međunarodnome 
znanstvenom projektu; 

o tri znanstvena rada mogu biti zamijenjena vođenjem međunarodnoga znanstvenog 
projekta. 

 

Članak 5. 

Uz opće uvjete pristupnici za reizbor u svome radu u proteklih pet godina moraju ostvariti 
najmanje 15 bodova na temelju sljedećih dodatnih uvjeta: 

(1) objavljen znanstveni rad u inozemnom indeksiranom znanstvenom časopisu (Web of 
Science Core Collection) ili poglavlje u knjizi ili autorska knjiga kod po vrsnoći 
usporedivog inozemnog izdavača (5 bodova po radu);  
(2) vođenje znanstvenoga projekta (5 bodova po projektu) ili sudjelovanje u znanstvenom 
projektu (3 boda po projektu); 



(3) izlaganje na znanstvenom skupu (0,5 bodova po izlaganju na domaćem znanstvenom 
skupu [1 bod za plenarno izlaganje], 1 bod po izlaganju na međunarodnom skupu u 
Republici Hrvatskoj na kojemu je barem polovica izlagača iz inozemstva [1,5 bodova za 
plenarno izlaganje], 1,5 bodova po izlaganju na znanstvenom skupu u inozemstvu [2 boda 
za plenarno izlaganje]); 
(4) sudjelovanje u događanjima s ciljem popularizacije znanosti i rada Instituta za 
filozofiju (0,335 boda po sudjelovanju); 
(5) usavršavanje na inozemnim sveučilištima ili znanstvenim ustanovama u trajanju od 
najmanje tri mjeseca, u kontinuitetu ili odvojeno (5 bodova po usavršavanju);  
(6) uredništvo ili članstvo u uredništvu znanstvenog časopisa ili knjižnoga niza (3 boda za 
obnašanje funkcije glavnog urednika, 2 boda za obnašanje funkcije izvršnog ili 
pomoćnog urednika, 1 bod za članstvo);  
(7) mentorstvo doktorandima, asistentima ili poslijedoktorandima (2 boda po 
mentorstvu);  
(8) recenziranje rukopisa znanstvenih radova za časopise ili knjiga (0,335 boda po 
recenziji rukopisa za domaći časopis, 0,75 bodova po recenziji rukopisa domaće knjige; 1 
bod po recenziji rukopisa za inozemni časopis, 2 boda po recenziji rukopisa inozemne 
knjige); 
(9) obnašanje dužnosti u nacionalnim znanstvenim ustanovama i tijelima zaduženim za 
izradu, provedbu i praćenje propisa povezanih sa sustavom znanosti i visokog 
obrazovanja (3 boda po vodećoj dužnosti, 1 bod po članstvu) 
 

Članak 6. 

Pristupnici koji dio radnog odnosa ostvaruju u drugim ustanovama uvjete iz čl. 4. i 5. moraju 
ispuniti razmjerno udjelu radnog vremena što ga ostvaruju u Institutu. 
 
 

 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 7. 

Odredbe ovoga pravilnika počet će se primjenjivati na postupke reizbora osam dana nakon što ga 
usvoji Znanstveno vijeće Instituta. 
 
Ur. Broj: 149-15/03.2018. 
Zagreb, 28. ožujka 2018. 
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