
ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU 

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  

139/13, 101/14, 60/15, 131/17 ) 

- 

- 

Članak 98. (NN 94/13, 139/13) 

(1) Na veleučilištu i visokoj školi nastavnici se biraju u nastavna zvanja i na radna mjesta koja 

odgovaraju tim zvanjima. Iznimno, u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, osobe se biraju u 

nastavna zvanja i na sveučilištu. 

Na veleučilištu i visokoj školi nema radnih mjesta koja odgovaraju znanstveno-nastavnim 

zvanjima, ali nastavu u svom zvanju mogu izvoditi nastavnici izabrani u znanstveno nastavna 

ili naslovna zvanja na sveučilištu. 

(2) Na sveučilištu, fakultetu i umjetničkoj akademiji izbor u nastavna zvanja obavlja se prema 

njihovom statutu u slučaju ako izvode stručni studij za potrebe toga studija, kao i ako je riječ 

o predmetu koji ne zahtijeva znanstveni pristup, ili na umjetničkoj akademiji za potrebe 

korepeticije i druge suradnje u obrazovnom procesu. 

Isključivo za potrebe sveučilišnog studija jezika i književnosti nastavnici se biraju u nastavna 

zvanja lektora i višeg lektora. 

(3) U nastavno zvanje predavača i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja 

ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ispunjene 

nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor za sveučilište, odnosno Vijeće veleučilišta i 

visokih škola, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, pozitivno ocijenjeno nastupno 

predavanje pred nastavnicima i studentima, ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto, 

te ispunjene uvjete propisane statutom visokog učilišta. 

(4) U nastavno zvanje višeg predavača i odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba 

koja ima završen diplomski studij ili stručni i specijalistički studij, ispunjene nužne uvjete 

koje propisuju Rektorski zbor za sveučilište, odnosno Vijeće veleučilišta i visokih škola, 

objavljene stručne radove, najmanje pet godina rada u struci, pozitivno ocijenjeno nastupno 

predavanje pred nastavnicima i studentima ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto te 

ispunjene uvjete propisane statutom visokog učilišta. 

(5) U zvanje profesora visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto na veleučilištu ili visokoj 

školi može biti izabrana osoba s doktoratom, ispunjenim nužnim uvjetima koje propisuje 

Vijeće veleučilišta i visokih škola, izvedenim značajnijim projektima, objavljenim radovima 

koji su znatno unaprijedili struku ili novim radovima nakon izbora na radno mjesto višeg 

predavača, najmanje osam godina radnog iskustva u struci, pozitivno ocijenjenim nastupnim 



predavanjem pred nastavnicima i studentima ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto 

te ispunjenim uvjetima propisanim od veleučilišta ili visoke škole. 

(6) U zvanje lektora i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima 

završen diplomski studij, ispunjene nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor, odnosno 

Vijeće veleučilišta i visokih škola, objavljene stručne radove, najmanje tri godine radnog 

iskustva u struci, kod prvog izbora na nastavno radno mjesto, pozitivno ocijenjeno nastupno 

predavanje pred nastavnicima i studentima te ispunjene uvjete propisane statutom visokog 

učilišta. 

(7) U zvanje višeg lektora i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba koja ima 

završen diplomski sveučilišni studij, ispunjene nužne uvjete koje propisuju Rektorski zbor, 

odnosno Vijeće veleučilišta i visokih škola, objavljene stručne radove, najmanje pet godina 

radnog iskustva u struci, kod prvog izbora na nastavno radno mjesto pozitivno ocijenjeno 

nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima te ispunjene uvjete propisane statutom 

visokog učilišta. 

(8) U zvanje umjetničkog suradnika i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana osoba 

koja ima završen diplomski umjetnički studij, ispunjene nužne uvjete koje propisuju 

Rektorski zbor, odnosno Vijeće veleučilišta i visokih škola, dokazanu umjetničku djelatnost, 

najmanje pet godina radnog iskustva u struci te ispunjene uvjete propisane statutom visokog 

učilišta. 

(9) U zvanje višega umjetničkog suradnika i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana 

osoba koja ima završen diplomski umjetnički studij, ispunjene nužne uvjete koje propisuju 

Rektorski zbor, odnosno Vijeće veleučilišta i visokih škola, dokazanu umjetničku djelatnost, 

najmanje deset godina radnog iskustva u struci te ispunjene uvjete propisane statutom visokog 

učilišta. 

(10) U zvanje umjetničkog savjetnika i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabrana 

osoba koja ima završen umjetnički diplomski sveučilišni studij, ispunjene nužne uvjete koje 

propisuje Rektorski zbor, odnosno Vijeće veleučilišta i visokih škola, dokazanu umjetničku 

djelatnost, najmanje 20 godina radnog iskustva u struci te ispunjene uvjete propisane statutom 

visokog učilišta. 

Članak 98.a (NN 94/13) 

(1) Na temelju međunarodnih ugovora i drugih akata, na visokim učilištima u Republici 

Hrvatskoj mogu se zaposliti lektori stranih jezika, kao i lektori hrvatskog jezika i književnosti 

na stranim visokim učilištima, na osnovi ugovora o radu na određeno vrijeme. 

(2) Uvjete za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika na stranim visokim 

učilištima propisuje pravilnikom ministar nadležan za visoko obrazovanje. 

(3) Lektor iz stavka 2. ovoga članka koji je prethodno zasnovao radni odnos na neodređeno 

vrijeme u sustavu obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj ima pravo povratka na 

poslove na kojima je prethodno radio ili na druge poslove za koje ispunjava uvjete u roku od 



30 dana od dana prestanka ugovora o radu lektora hrvatskog jezika na stranom visokom 

učilištu. 

(4) Uvjete za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora stranih jezika na visokim učilištima u 

Republici Hrvatskoj propisuje visoko učilište svojim statutom. 


