
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04., 46/07., 45/09, 63/11, 139/13 i 101/14), 

članka 45. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst svibanj 2015.) i članka 47. Pravilnika o 

radu Odjela za klasičnu filologiju (11. veljače 2016.) Stručno vijeće Odjela dana 12. svibnja 

2016., donosi 

 

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU IZVRSNOSTI 

NASTAVNIKA ODJELA ZA KLASIČNU FILOLOGIJU 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se kategorije, kriteriji i postupci nagrađivanja izvrsnosti 

djelatnika i djelatnica u znanstveno-nastavnom, suradničkom i nastavnom zvanju (u daljnjem 

tekstu: nastavnik/nastavnica) zaposlenih na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru (u 

daljnjem tekstu: Odjel) na puno radno vrijeme. 

 

(2) Svrha ovog Pravilnika je poticanje i nagrađivanje izvrsnosti nastavnika/nastavnica u 

njihovom znanstveno‐istraživačkom, nastavnom te stručnom radu. 

 

Članak 2. 

 

(1) Izvrsnost će se na Odjelu nagrađivati u sljedećim kategorijama:  

 

Kategorija A: Nagrađivanje za iznimna postignuća u znanosti, nastavi ili stručnom radu u 

najširem smislu. 

 

Kategorija B: Nagrađivanje za ustrajan, sustavan i uspješan trud u znanosti, nastavi ili stručnom 

radu u najširem smislu. 

 

(2) Natječaj raspisuje Stručno vijeće Odjela. 

 

Članak 3. 

 

(1) Kriterij vrednovanja u kategoriji A jest postignuće koje po sudu povjerenstva zaslužuje 

ocjenu „iznimno“. 

 

(2) Kriteriji vrednovanja u kategoriji B obuhvatit će sljedeće indikatore ostvarenja postignutih 

u razdoblju od posljednje dvije godine od dana raspisivanja natječaja: 

 

- Objavljene knjige i poglavlja u knjigama 

- Objavljeni znanstveni radovi (vrednovani prema kvaliteti rada i časopisa odnosno 

izdavača publikacije u kojem su objavljeni te prema postojećim standardima vezanim 

za udjele doprinosa autora) 

- Objavljeni stručni radovi 

- Objavljeni radovi sa studentima 

- Voditelj/voditeljica i/ili suradnik/suradnica na međunarodnim / nacionalnim 

znanstveno-istraživačkim projektima 

- Organizacija znanstvenih ili stručnih skupova, edukacija i drugih događanja 

- Aktivna sudjelovanja na znanstvenim skupovima 

- Citiranost 



- Nastavna ostvarenja (najviše ocjene studenata i studentica, sudjelovanja u 

međunarodnim nastavnim programima, izrada nastavnih kurikuluma u zemlji i 

inozemstvu itd.) 

- Mentorski rad 

- Stručni rad na Odjelu (rad u različitim povjerenstvima, izrada dokumenata, i sl.) 

- Stručni rad na Sveučilištu (odnosi se samo na one aktivnosti koje ne uključuju 

materijalnu naknadu, a direktno ili indirektno doprinose Odjelu) 

- Popularizacija Odjela u javnosti 

- Uređivački poslovi 

- Recenziranje različitih vrsta publikacija 

- Priručnici, skripte i drugi materijali namijenjeni studentima 

- druge stručne i nastavne aktivnosti. 

 

Članak 4. 

 

 (1) Nakon što donese odluku o raspisivanju natječaja, Stručno vijeće Odjela na svojoj prvoj 

idućoj sjednici zaprima prijave nastavnika za dodjelu nagrade Odjela. Na istoj sjednici imenuje 

se tročlano Povjerenstvo za izbor najboljih nastavnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo će svim nastavnicima i nastavnicama Odjela dostaviti obrasce vezane za 

nagrađivanje koje nastavnici/nastavnice trebaju popuniti i dostaviti Povjerenstvu u propisanom 

roku. 

 (2) Povjerenstvo će svoje mišljenje i prijedloge o najboljim nastavnicima/nastavnicama 

dostaviti Stručnom vijeću Odjela. 

(3) Stručno vijeće Odjela može ponuđene prijedloge prihvatiti ili odbaciti, a u slučaju 

odbacivanja može dati prijedlog o ponavljanju postupka. 

(4) Iznimno, ako Povjerenstvo/Stručno vijeće Odjela procijeni da niti jedan 

nastavnik/nastavnica nije imao/la značajan znanstveni i/ili stručni doprinos u razdoblju od dvije 

godine, nagrada/e se neće dodijeliti. 

(5) Nastavnik/nastavnica koji/koja dobije nagradu ne ulazi u proces odabira pri sljedećem 

nagrađivanju. 

(6) U slučaju da Povjerenstvo smatra da dva kandidata/kandidatkinje unutar jedne kategorije 

udovoljavaju kriterijima za odabir te godine, dodijelit će se dvije nagrade. 

(7) Svi djelatnici Sveučilišta u Zadru mogu biti izabrani u Povjerenstvo, pri čemu se dva 

člana/članice biraju s Odjela za klasičnu filologiju, a iznimno s drugih odjela. Treći član/članica 

Povjerenstva treba biti odabran/a među uglednim znanstvenicima i nastavnicima iz područja 

jezikoslovlja izvan Odjela, po mogućnosti izvan Sveučilišta u Zadru. Nastavnici koji se natječu 

za nagrade ne mogu biti članovi Povjerenstva. 

 

Članak 5. 

 

(1) Nagrade se sastoje od pohvalnice te novčane nagrade u iznosu koji će na prijedlog 

Pročelnika/Pročelnice odrediti Stručno vijeće Odjela.  



(2) Sredstva za dodjelu novčanih nagrada određenih ovim Pravilnikom osiguravaju se iz 

prihoda Odjela. 

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama 

Odjela.  

 

KLASA: 012-01/16-02/02 

URBROJ: 2198-1-79-42/16-01 

 

Pročelnik: 

Izv. prof. dr. sc. Milenko Lončar 


