ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
(Urednički pročišćeni tekst,“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH)
Suradnička zvanja i radna mjesta
Članak 43.
(1) Suradnička zvanja i radna mjesta su asistent i poslijedoktorand. Izbor na radno mjesto asistenta ili
poslijedoktoranda provodi se na temelju javnog natječaja.
(2) Osobu koja je završila sveučilišni diplomski studij, znanstveni institut može izabrati u zvanje
asistenta, te s njom zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od pet godina na
suradničkom radnom mjestu asistenta. Asistent je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni studij.
(3) Osobu koja je završila poslijediplomski sveučilišni studij, znanstvena organizacija može na temelju
javnog natječaja izabrati u zvanje poslijedoktoranda te s njom zaključiti ugovor o radu na određeno
vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine na suradničkom radnome mjestu poslijedoktoranda.
(4) Ako se plaća i/ili troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija asistenta ili poslijedoktoranda ne
osiguravaju iz vlastitih prihoda javnoga znanstvenog instituta nego iz sredstava državnog proračuna,
suglasnost za zaključenje ugovora o radu iz stavaka 2. i 3. ovoga članka daje ministar.
(5) Na traženje voditelja znanstvenog ili tehnologijskog projekta, znanstvena organizacija može
zaposliti asistenta ili poslijedoktoranda za rad na projektu na teret sredstava projekta i na rok koliko
traje znanstveni projekt.
Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na sveučilištu
Članak 97.
(1) Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na sveučilištu su asistent i poslijedoktorand.
Asistent i poslijedoktorand biraju se iz redova najuspješnijih studenata.
(2) Asistenti i poslijedoktorandi pomažu u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja,
znanstvenoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti sveučilišta odnosno sastavnice u skladu s njegovom
općim aktom.
(3) Osobu koja je završila diplomski sveučilišni studij, sveučilište odnosno sastavnica može izabrati u
zvanje asistenta te s njom zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od šest godina na
suradničkom radnom mjestu asistenta. Asistent je dužan upisati i redovito pohađati poslijediplomski
sveučilišni studij, osim za asistente u umjetničkom području.
(4) Suradnici na sveučilištu biraju se sukladno statutu sveučilišta, odnosno sastavnice pod uvjetima
predviđenim člankom 43. ovoga Zakona.

