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PROČELNICIMA/AMA ODJELA 
 VODITELJIMA/CAMA CENTARA 

 
Predmet:  Plan nastavnog opterećenja zaposlenika i Plan vanjske suradnje u akad. god. 

2022./2023. 
 
 
Poštovane kolegice, poštovani kolege, 

u privitku Vam dostavljamo dokumente Plan nastavnog opterećenja zaposlenika i Plan 
vanjske suradnje s odgovarajućim tablicama za prikaz plana nastavnog opterećenja u akad. 
god. 2022./2023., kao i realizacije nastave u akad. god. 2021./2022. 

Tablice su izrađene s programiranim stupcima za izračun opterećenja zaposlenika prema 
Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) i Odluci Senata o 
temeljnom načinu obračuna i vrednovanja vanjske suradnje donesenoj na IV. sjednici u akad. 
god. 2019./2020. od 28. siječnja 2020. 

Sukladno važećim propisima potrebno je da na stručnom vijeću vašega odjela/centra 
donesete odluku o prihvaćanju sljedećih planova: 

1. Plan rada nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zadru u zimskom i ljetnom semestru 
akad. god. 2022./2023. (Plan nastavnog opterećenja zaposlenika – PLAN_ZS i 
PLAN_LJS), 

2. Planirani broj sati rada zaposlenika Sveučilišta u Zadru (nastavnika i suradnika u 
nastavi) u akad. god. 2022./2023. (Plan nastavnog opterećenja zaposlenika  – 
PLAN_ukupno), 

3. Plan povjeravanja izvedbe nastave suradnicima u nastavi Sveučilišta u Zadru 
(asistentima i poslijedoktorandima) u zimskom i ljetnom semestru akad. god. 
2022./2023. (Plan nastavnog opterećenja zaposlenika  – PLAN_izvedba_S), 

4. Plan povjeravanja izvedbe nastave nastavnicima i suradnicima u nastavi s drugih 
odjela Sveučilišta u Zadru u zimskom i ljetnom semestru akad. god. 2020./2021., (Plan 
nastavnog opterećenja zaposlenika  – PLAN_izvedba_dr.), 

5. Plan vanjske suradnje i povjeravanje izvedbe nastave suradnicima u nastavi 
(asistentima i poslijedoktorandima) zaposlenim na drugim visokim učilištima i 
ustanovama – vanjskim suradnicima u zimskom i ljetnom semestru akad. god. 
2021./2022., za koje suradnike je potrebno tražiti dopuštenje Senata (t. IV. st. 3. Odluke 
o nositeljima i izvođačima kolegija, pravu na izvođenje nastave i ispita, davanja 
potpisa i upisivanja završne ocjene na preddiplomskim i diplomskim studijima) 
(Vanjska suradnja – PLAN_ZS i PLAN_LJS). 

 



Odluku stručnog vijeća o prihvaćanju planova nastavnog opterećenja i vanjske suradnje, kao 
i popunjene obrasce (u Excel formatu, te potpisane, pečatirane i skenirane u pdf formatu) 
potrebno je učitati na sljedećoj poveznici: 

Poveznica za dostavu nastavnih opterećenja 
 

  

 

Napominjemo da pri donošenju plana opterećenja zaposlenika treba voditi računa o tome da 
se suradnicima u nastavi u pravilu povjerava izvedba seminara i vježbi. 

Molimo, nadalje, da od predloženih vanjskih suradnika zatražite te da na navedenoj poveznici  
učitate u pdf formatu: 

a) suglasnost rektora i dekana ili ravnatelja matične ustanove za rad na Sveučilištu u 
Zadru, 

b) odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko 
zvanje, 

c) potvrdu o ukupnom radnom stažu. 

Napominjemo da, u skladu s važećim propisima, vanjski suradnici koji ne dolaze iz sustava 
visokog obrazovanja trebaju imati prethodno proveden izbor u odgovarajuće (naslovno) 
zvanje. 

Rok za dostavu traženih dokumenata je 15. lipnja 2022. 

U dostavljenim Excel tablicama nalaze se i listovi vezani uz realizaciju održane nastave, koje 
je potrebno učitati na navedenoj poveznici po završetku nastave u ljetnom semestru. 

  

S poštovanjem, 

Prorektorica: 

 

prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, v.r. 

Prilog: 

1. Plan nastavnog opterećenja zaposlenika 
2. Vanjska suradnja 
 

Bilješke: 

1. Pristup poveznici moguć je isključivo korištenjem AAI akreditacija iz domene 
@unizd.hr 

2. Obrasci se nalaze na internetskim stranicama Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr pod 
poveznicama: o nama / propisi i dokumenti / obrasci izvođenje studijskih programa 
za akademsku godinu 2022./2023. / planovi za akademsku godinu 2022./2023. 

https://forms.office.com/r/gr4rdWieW3
http://www.unizd.hr/

