Na temelju članka 41. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. –Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda
Republike Hrvatske) i na temelju članka 44. Statuta, Znanstveno vijeće Instituta za medicinska
istraživanja i medicinu rada na svojoj 211. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2016. godine
donijelo je
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA REIZBOR I DODATNIM UVJETIMA ZA IZBOR NA
ZNANSTVENA RADNA MJESTA

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (dalje u tekstu: Institut) provodi izbor na
znanstvena radna mjesta i reizbor na znanstvena radna mjesta. Postupak izbora i reizbora na
znanstvena radna mjesta propisan je Statutom Instituta.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu te uvjeti
za reizbor na znanstvena radna mjesta u Institutu prema djelatnosti znanstvenika unutar kategorije A
(broj objavljenih znanstvenih radova, broj objavljenih znanstvenih knjiga, sposobnost vođenja
znanstveno-istraživačkih projekata ili programa, sposobnost vođenja doktorskih radova, nositelj
kolegija preddiplomske, diplomske i postdiplomske nastave na Sveučilištima s pravom javnosti u
Republici Hrvatskoj, održana predavanja i priopćenja na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim
skupovima i h-indeks), kategorije B (broj objavljenih stručnih radova, broj objavljenih stručnih knjiga
i udžbenika, stručna, nastavna i organizacijska djelatnost te doprinos razvoju znanosti) i citiranosti
znanstvenih publikacija. Podjela djelatnosti unutar kategorija A i B te kriteriji za bodovanje djelatnosti
i citiranosti navedeni su u čl. 8. ovog Pravilnika.

II.

UVJETI ZA REIZBOR I DODATNI UVJETI ZA IZBOR NA ZNANSTVENA
RADNA MJESTA
Članak 2.

Za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu pristupnici moraju imati određeni broj znanstvenih
radova objavljenih u znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom koji su indeksirani u bazi
podataka Web of Science Core Collection (WoSCC) i određeni broj bodova prema kriterijima
navedenim u ovom članku i čl. 8. ovog Pravilnika.
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Minimalni broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom koji su
indeksirani u bazi podataka WoSCC mora biti za izbor na radno mjesto:

ZNANSTVENOG SURADNIKA

6

radova

VIŠEG ZNANSTVENOG SURADNIKA

12

radova

ZNANSTVENOG SAVJETNIKA

24

rada

ZNANSTVENOG SAVJETNIKA U TRAJNOM ZVANJU

33

rada

Od minimalnog broja objavljenih znanstvenih radova, jedna trećina (1/3) mora biti objavljena u
znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom indeksiranih u bazi podataka WoSCC čiji se
faktor odjeka nalazi u prva dva kvartila (Q1 i/ili Q2) odgovarajućih predmetnih kategorija prema
klasifikaciji Journal Citation Reports (JCR).
Minimalni broj bodova prema kriterijima navedenim u ovom članku i čl. 8. ovog Pravilnika mora biti
za izbor na radno mjesto:

ZNANSTVENOG SURADNIKA

120 bodova

VIŠEG ZNANSTVENOG SURADNIKA

260 bodova

ZNANSTVENOG SAVJETNIKA

500 bodova

ZNANSTVENOG SAVJETNIKA U TRAJNOM ZVANJU

600 bodova

Članak 3.
Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik pristupnik mora zadovoljiti najmanje jedan,
a za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju pristupnik mora
zadovoljiti najmanje dva kriterija iz ovog članka, a kako slijedi:
– uspješno vođenje doktorskog rada (mentorstvo);
– izbor u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj;
– vođenje kompetitivnih znanstvenih projekta čija vrijednost iznosi više od 100.000,00 HRK
(uključujući vođenje radnih paketa (engl. Work Package-WP) i radnih grupa (engl. Working
Group-WG));
– ukupan broj znanstvenih radova dvostruko veći od minimalnog broja znanstvenih radova
potrebnih za izbor;
– glavno autorstvo (prvi i/ili dopisni autor) na više od jedne polovine minimalnog broja
znanstvenih radova
– h-indeks prema bazi podataka WoSCC veći ili jednak broju 15;
– predsjednik ili član predsjedništva europskih ili svjetskih znanstvenih organizacija i društava
najmanje 4 godine.
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Članak 4.
Za izbor na znanstvena radna mjesta znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni
savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju udio bodova iz kategorije A mora biti najmanje 80 %
od minimalnog broja bodova.
Za izbor na više znanstveno radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva znanstvena rada
moraju biti objavljena ili prihvaćena za objavljivanje poslije zadnjeg izbora na postojećem
znanstvenom radnom mjestu.
Članak 5.
Pristupnik na natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik,
znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju obvezan je održati jedno predavanje na
Institutu iz područja svog znanstvenog rada nakon otvaranja natječajnih prijava ili tijekom zadnje
godine prije izbora na znanstveno radno mjesto ili više znanstveno radno mjesto.
Dokaz o održanom predavanju izdaje predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta ili od njega ovlaštena
osoba, a pristupnik na natječaj dužan je dokaz o održanom predavanju dostaviti Znanstvenom vijeću
Instituta prije sjednice Znanstvenog vijeća na kojoj se provodi izbor na znanstveno radno mjesto.
Pod pojmom „znanstveni rad“ podrazumijevaju se izvorni znanstveni članci (engl. Research Articles),
pregledni znanstveni članci (engl. Review Articles), kratka priopćenja (engl. Short Communications) i
prikazi slučaja (engl. Case Reports) objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u znanstvenim
časopisima s međunarodnom recenzijom. Prošireni sažeci (engl. Extended Abstracts) i konferencijska
priopćenja (engl. Conference Papers) ne ulaze u radove čl. 1. ovog Pravilnika.
Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3 i Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR
u godini objavljivanja znanstvenog rada. Ukoliko je znanstveni rad prihvaćen za objavljivanje i dobio
je DOI, ali još nije izrađen JCR za tu godinu, svrstat će se u kvartil prema prethodnoj godini za koju je
kvartil časopisa izračunat.
Članak 6.
Za svaki reizbor na postojeće znanstveno radno mjesto, minimalni broj znanstvenih radova koji su
objavljeni u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi podataka WoSCC nakon prethodnog
izbora/reizbora mora biti za reizbor na radno mjesto:
ZNANSTVENOG SURADNIKA

3 rada

VIŠEG ZNANSTVENOG SURADNIKA

4 rada

ZNANSTVENOG SAVJETNIKA

5 radova
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Članak 7.
Pristupnik na natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto dužan je u prijavi Znanstvenom vijeću
Instituta dostaviti:
– popis radova razvrstanih prema Kriterijima za bodovanje iz čl. 8. ovog Pravilnika,
– separate svih radova,
– dokaze o indeksiranosti časopisa i knjiga u kojima su radovi objavljeni, a koji su ovjereni u
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK),
– dokaze o citiranosti objavljenih radova indeksiranim u bazi podataka WoSCC, a koji su
ovjereni u NSK,
– dokaz o h-indeksu iz baze podataka WoSCC ovjeren u NSK,
– dokaz o pripadnosti kvartilima iz baze podataka WoSCC ovjeren u NSK,
– dokaze o vođenju znanstveno-istraživačkih tema i projekata (i dokaz o novčanoj vrijednosti
projekta) ako je primjenljivo,
– dokaze o pronalascima i tehničkim unapređenjima ako je primjenljivo,
– dokaze o nastavnoj/stručnoj djelatnosti ako je primjenljivo,
– dokaze o nagradama za znanstveni i stručni rad ako je primjenljivo,
– dokaze o uredništvu znanstveno/stručnih knjiga i časopisa, sudjelovanju u organizaciji
znanstveno/stručnih skupova, članstvu u uredničkom odboru znanstvenih/stručnih časopisa,
funkciji u znanstvenim/stručnim društvima ako je primjenljivo,
– izjavu o izvornosti radova (obrazac se nalazi na internetskim stanicama Instituta).

III.

KRITERIJI BODOVANJA ZNANSTVENE I STRUČNE DJELATNOSTI

Članak 8.
Kriterij A
A1

Znanstveni rad objavljen u znanstvenom časopisu indeksiran u bazi podataka
WoSCC

15

A2

Znanstveni rad objavljen u znanstvenom časopisu indeksiran u ostalim bazama
podataka (Medline/PubMed, Excerpta Medica, Chemical Abstracts i sl.)

10

A3

Recenzirani znanstveni rad objavljen u zborniku radova s:
– međunarodnog znanstvenog skupa

5

– nacionalnog znanstvenog skupa

3

4

A4

Održavanje predavanja na znanstvenim skupovima:
- međunarodnim:
– plenarno predavanje
– pozvano predavanje
– usmeno priopćenje

12
8
4

– plenarno predavanje
– pozvano predavanje
– usmeno priopćenje

10
6
3

- nacionalnim:

A5

Vođenje kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata i programa na
Institutu:
- koordinator međunarodnog projekta:
– veći od 1.000.000,00 EUR

60

- voditelj grupe međunarodnog projekta:
- veći od 100.000,00 EUR

40

- voditelj projekta:
– do 49.999,99 HRK
– od 50.000,00 do 99.999,99 HRK
– od 100.000,00 do 199.999,99 HRK
– od 200.000,00 HRK
A6

10
20
25
30

Znanstvena knjiga:
– međunarodna izdanja:
– autor/urednik cijelog dijela

30

– autor/ koautor poglavlja

15

– nacionalna izdanja:

A7

– autor/urednik cijelog dijela

20

– autor/ koautor poglavlja

10

Nastavne djelatnosti:

20

- mentorstvo doktorskog rada
- nositelj kolegija preddiplomske, diplomske ili postdiplomske nastave na
Sveučilištima s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj
A8

h-indeks prema bazi podataka WoSCC:
– od 3 do 6

3

– od 7 do 10

7

– od 11 do 15

10

– više od 15

15

5

Kriterij B
B1

Stručna knjiga, monografija, sveučilišni udžbenik, revijski prikaz:
– međunarodna izdanja:
– autor/urednik cijelog dijela

30

– autor/ koautor poglavlja

15

– autor/urednik cijelog dijela

20

– autor/ koautor poglavlja

10

– nacionalna izdanja

B2

Stručni radovi i popularizacije:
– stručni rad, pregledni rad, prikaz i pregled objavljen u časopisu koji se indeksira u
bazama podataka WoSCC, Medline/PubMed, Excerpta Medica, Chemical
Abstracts i sl.

B3

10

– stručni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa

4

– stručni rad objavljen u zborniku radova s nacionalnog skupa

3

– stručni rad objavljen u časopisu i koji se ne indeksira

3

– znanstveno-popularna knjiga/brošura/elektronički medij

3

– pismo uredniku objavljeno u časopisu s međunarodnom recenzijom, koji se
indeksira u WoSCC

2

Sažetak objavljen u:
– u časopisu s međunarodnom recenzijom koji se indeksira u bazi podataka WoSCC

3

– zborniku sažetaka s međunarodnog znanstvenog skupa

2

– zborniku sažetaka s nacionalnog znanstvenog skupa

1

Objavljena studija na zahtjev državnih tijela

15

Znanstveno mišljenje na zahtjev državnih tijela

2

B5

Izrada podloge za akreditaciju – potrebna potvrda o dobivenoj akreditaciji voditelja
kvalitete Instituta

15

B6

Popularizacija znanosti:

B4

B7

– organizator manifestacija popularizacije znanosti

5

– održavanje predavanja, prezentacija i radionica s ciljem popularizacije znanosti

3

Pronalasci i tehnička unapređenja:
– usvojen patent

1001

– inovacija

502

– tipno odobrenje za proizvod osmišljen u Institutu

303

usvojen od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
potvrda Udruge inovatora ili potvrda o nagradi sa sajma za inovacije
3
potvrda Državnog zavoda za mjeriteljstvo
1
2

6

B8

Vođenje stručnih projekata na Institutu u vrijednosti:
– do 49.999,99 HRK

B9

B10

5

– od 50.000,00 do 99.999,99 HRK

10

– od 100.000,00 do 199.999,99 HRK

20

– od 200.000,00 HRK

30

Nastavne djelatnosti:
– mentorstvo magistarskog rada

10

– mentorstvo specijalističkog rada

5

– mentorstvo ili neposredno vođenje diplomskog rada

3

– vođenje završnih radova ili vođenje radova za rektorovu nagradu

1

– sudjelovanje u ostalim oblicima nastave – predavanja, seminari, vježbe, tečajevi

3

Stručna djelatnost:
– položen specijalistički ispit

20

– priznavanje naziva primarijus
B11

8

Nagrade za znanstveno-istraživački i stručni rad:
Nagrade Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:
– Državna nagrada za znanost

30

– Godišnja nagrada za znanost

20

– Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

15

– Godišnja nagrada za znanstvene novake

15

Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

20

Nagrada Instituta

10

Nagrade nacionalnih i međunarodnih stručnih društava i znanstvenih ustanova:

B12

– za višegodišnji rad

8

– za jednogodišnji rad

5

Uredništvo časopisa:
– koji su indeksirani u bazi podataka WoSCC:
– glavni urednik

20

– gost urednik

10

– član uredništva

5

– glavni urednik

4

– gost urednik

2

– član uredništva

1

– ostali:
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B13

Organizacija znanstveno/stručnih skupova, konferencija, tečajeva:


međunarodna organizacija
– glavni organizator/predsjednik organizacijskog odbora ili znanstvenog
odbora/tajnik
– član organizacijskog odbora/ član znanstvenog odbora

10
5

 nacionalna organizacija

B14

– glavni organizator/predsjednik organizacijskog odbora ili znanstvenog
odbora/tajnik

8

– član organizacijskog odbora/ član znanstvenog odbora

4

Recenziranje znanstvenih/stručnih radova, poglavlja u knjigama, knjiga i projekata:
– znanstvenih/stručnih radova u časopisima ili poglavlja u knjigama koji su
indeksirani u WoSCC te znanstvenih/stručnih knjiga

2

– ostalih znanstvenih/stručnih radova u časopisima ili poglavlja u knjigama

1

Recenziranje projekata:

B15

– međunarodnih

5

– nacionalnih

4

Stipendija ili studijski boravak u svrhu znanstvenog/stručnog usavršavanja u
trajanju:
– od 1 mjesec

2

– svaki sljedeći mjesec

1

Radionica u trajanju od najmanje 60 sati.

1

Citiranost
Vrijednost publikacije iz kategorija A1 – A3, A6 i B1 – B2 uvećava se ako je ta publikacija bila
citirana u publikaciji iz jedne od tih kategorija i to prema izrazu:
R = Z C2 / 100 + Z S2 / 1000 + Z
gdje je:
Z = vrijednost publikacije prema kriteriju A ili B
C = broj citata od strane drugih autora
S = broj autocitata/kocitata
R = korigirani broj bodova zaokružen na 0,1
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IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.

Svi postupci izbora na znanstvena radna mjesta pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika
dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta
od 11.11.2009. godine.
Svi postupci reizbora na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika
i znanstvenog savjetnika pokrenuti u roku od tri (3) godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika,
dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta
od 11.11.2009. godine.
Ponovni izbor na radno mjesto znanstvenog savjetnika (trajno zvanje) za osobe zatečene u zvanju i na
radnom mjestu znanstvenog savjetnika na dan 30. srpnja 2013. godine provest će se prema odredbama
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 105/04.,
174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. i 63/11.) i podzakonskih
propisa donesenih na temelju tog Zakona.
Članak 10.
Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi podataka WoSCC iznimno se boduju
prema odredbama Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta od 11.11.2009.
godine, ako u vrijeme njihove objave još nije postojala podjela prema citiranosti u kvartile.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika o uvjetima za reizbor i dodatnim uvjetima za izbor na
znanstvena radna mjesta prestaje važiti Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna
mjesta od 11.11.2009. godine. Ovaj Pravilnik o uvjetima za reizbor i dodatnim uvjetima za izbor na
znanstvena radna mjesta stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta, osim
za postupke izbora i reizbora na znanstvena radna mjesta propisane u članku 9. stavku 2. i stavku 3.
ovog Pravilnika.
Klasa: 01-13/16-03/1
Ur.broj: 100-20/16-1
Predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta
dr. sc. Snježana Herceg Romanić
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Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik o uvjetima za reizbor i dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena
radna mjesta objavljen na oglasnoj ploči Instituta dana 30. studenoga 2016. godine te da je isti stupio
na snagu dana 8. prosinca 2016. godine.

Ravnateljica Instituta
prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak
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