
Na temelju članka 17. točke 1. , članka 68. Statuta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 
101/14, 60/15, 131/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), Fakultetsko vijeće Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta na 2. sjednici u akad. god. 2020./2021. održanoj 20.11.2020., donijelo je 

PRAVILNIK 

o postupku i načinu vrednovanja asistenata, poslijedoktoranada i mentora na 
Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak  1 

Ovim Pravilnikom o postupku i načinu ocjenjivanja rada asistenata, poslijedoktoranada te mentora 
asistenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) utvrđuje se postupak ocjenjivanja rada te način pisanja izvješća o radu asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora asistenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (dalje: Fakultet) u protekloj akademskoj godini u svrhu praćenja njihovog rada. 

Članak  2 

1. U ovom Pravilniku upotrebljavaju se pojmovi sa sljedećim značenjem: 
2. Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Fakultetu jesu asistent i 

poslijedoktorand. 
3. Asistent je osoba izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Fakultetu 

te osoba koja ima status znanstvenog novaka u svojstvu asistenta. 
4. Poslijedoktorand je osoba izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto 

poslijedoktoranda te osoba koja ima status znanstvenog novaka u svojstvu 
poslijedoktoranda. 

5. Mentor asistenta je nastavnik izabran u znanstveno-nastavno zvanje i 
znanstvenonastavno radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora, a kojeg 
imenuje Dekan pri izboru kandidata u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto 
asistenta, a radi praćenja uspješnosti u znanstvenom i nastavnom radu te na 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju. 

6. Godinom se u smislu ovoga Pravilnika smatra kalendarska godina, to jest razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca kalendarske godine. 

Članak  3 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni 
u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

II. IZVJEŠĆE O RADU ASISTENTA 

Članak  4 



Svake godine mentor asistenta podnosi pisano izvješće Fakultetskom Vijeću u kojem se vrednuje 
asistentova uspješnost u znanstvenom i nastavnom radu u protekloj godini zaposlenja, kao i 
uspješnost na poslijediplomskom studiju.  

Članak  5 

Izvješće se podnosi najkasnije do 15. siječnja svake kalendarske godine za prethodnu 
kalendarsku godinu. 

Članak  6 

Izvješće se temelji na mentorovoj procjeni izvršavanja obveza koje proistječu iz ugovora o radu 
asistenta, a način bodovanja je raspodjeljen po sljedećim kategorijama: nastavna djelatnost (A), 
uspješnost na poslijediplomskom doktorskom studiju, uključivo i znanstvenu djelatnost (B) i 
stručne i ostale djelatnosti (C). Bodovanje po kategorijama je navedeno u sljedećoj tablici: 



Oznaka Naziv Bodovanje Max. 
bodovi 

A Nastavna djelatnost* 

As.A.1. Sudjelovanje u izvođenju izravnih 
nastavnih aktivnosti uz pozitivno 
vrednovanje sudjelovanja u nastavi na 
temelju rezultata studentskih anketa 
(ako je dostupno) 

Puna nastavna norma vrijedi 
2,00 boda. Bodovanje kod 
manjeg opterećenja se 
linearno smanjuje. 

2 

As.A.2. Sudjelovanje u neizravnim nastavnim 
aktivnostima 

0,50 boda za svaku od 
sljedećih aktivnosti: 
sudjelovanje u provođenju 
kolokvija i/ili ispita, pripremi 
nastave, pisanju skripte, itd. 

1,00 bod za 
autorstvo/koautorstvo 
objavljenog sveučilišnog 
udžbenika 

1 

B Uspješnost na poslijediplomskom doktorskom studiju, uključivo i 
znanstvena djelatnost 

As.B.1. Redovito polaganje ispita i izvršavanje 
obveza propisanih važećim Pravilnikom 
o doktorskom studiju i Ugovoru o radu, 
uključivo i obrana doktorske disertacije. 

Prema procjeni studijskog 
savjetnika/mentora sukladno 
priloženom planu rada za 
asistenta 

1 

As.B.2. Sudjelovanje u izravnim znanstvenim 
aktivnostima koje podrazumijevaju 
sudjelovanje na kompetitivnom 
znanstvenom projektu s vanjskim 
financiranjem** i uredno ispunjenim 
vremenicima u ulozi voditelja ili 
suradnika. 

Puna znanstvena norma 
sudjelovanja na znanstvenom 
projektu s vanjskim 
financiranjem vrijedi 2,00 
boda. Bodovanje kod manjeg 
opterećenja se linearno 
smanjuje. 

2 

As.B.3. Sudjelovanje u neizravnim 
znanstvenim aktivnostima  

0,50 boda za svaku od 
sljedećih aktivnosti: 
sudjelovanje u pripremi i 
provedbi projektnih prijava na 
kompetetitivne znanstvene 
projekte, recenziranje za 
znanstvene časopise, 
uredništva u znanstvenim 
časopisima, itd. 

1 



As.B.4. Sudjelovanje u diseminaciji rezultata 
znanstvenih istraživanja*** 

1,00 znanstveni rad indeksiran 
u bazi CC, SCI, SCIE 

0,75 znanstveni radovi 
indeksirani u ostalim bazama 

0,50 cjeloviti konferencijski rad 
s međunarodnom recenzijom 

0,25 poster i cjeloviti 
konferencijski rad s domaćom 
recenzijom 

nema 

As.B.5. Ostvareno najmanje jedno posebno 
postignuće relevantno za određeno 
područje znanosti (nagrade, priznanja, 
patentna prijava) 

1,00 bod za jedno posebno 
postignuće (jedan 
patent/inovacija, boduje se 
samo jednom za jedan patent 
ili inovaciju) 

2 

As.B.6. Sudjelovanje u programima 
popularizacije znanosti**** 

0,50 boda za aktivnost 
prezentacije ili demonstracije 
znanstvenih aktivnosti koje 
provodi RGNf, uključivo i 
smotre, dane otvorenih vrata 
RGNf-a i sl. 

1 

C Mobilnost, stručna i ostala djelatnost* 

As.C.1. Sudjelovanje u programima mobilnosti po 1,00 bod za svaku 
mobilnost u trajanju od 
najmanje pet radnih dana 

2 

As.C.2. Završena radionica vezana uz tematiku 
studija, struke i istraživanja 

0,50 boda za svaku radionicu 1 

As.C.3. Sudjelovanje u izradi stručnih studija u 
sklopu rada za tržište 

0,50 boda za jednu stručnu 
studiju 

1 

As.C.4. Sudjelovanje u programima 
popularizacije struke**** 

0,50 boda za aktivnost 
prezentacije ili demonstracije 
stručnih aktivnosti koje provodi 
RGNf, uključivo i smotre, dane 
otvorenih vrata RGNf-a i sl. 

1 



* kategorija se ne boduje za stručne suradnike zaposlene na projektima (npr. asistente 
zaposlene na projektima HRZZ-a), jer ne sudjeluju u nastavi 

** u ovu kategoriju spadaju projekti iz programa Horizon 2020, Horizon Europe, programa 
HRZZ-a i sl.; projekti koji su interni, tj. gdje se raspodjela sredstava odvija unutar institucija 
RGNF-a, poput institucijskih znanstvenih projekata ili Sveučilišnih potpora se ne boduju u ovoj 
kategoriji 

*** kod objave znanstvenih radova dovoljan uvjet je dodijeljen DOI ili pismo o potvrdi 
prihvaćanja rada za objavljivanje od strane uredništva časopisa 

**** kod pojedine aktivnosti, a koja se istovremeno može okarakterizirati kao aktivnost u 
području znanosti i struke, bodovi se pripisuju u kategoriju As.B.6. ili As.C.4., ovisno o tome što 
je povoljnije za asistenta pri konačnoj raspodjeli bodova i ocjenjivanju 

Članak  7 

(1) Odluka o ocjeni rada asistenta može biti pozitivna i negativna 

(2) Kako bi ocjena koja proizlazi iz bodovanja u izvješću rada asistenta bila pozitivna, asistent 
mora ostvariti minimalni broj bodova sukladno tablici: 

Minimalni potrebni broj bodova za pozitivnu ocjenu za asistenta 

 (A) (B) (C) 

asistent u prvoj godini zaposlenja 1 1 1 

asistent u prvoj godini zaposlenja ukoliko je upisan na doktorski 
studij u razdoblju kraćem od 6 mjeseci do kraja kalendarske 
godine zaposlenja 

1 0 1 

asistent u drugoj ili višoj godini zaposlenja s upisanim 
doktorskim studijem na RGNf-u* 

2/2/1 2/3/3 2/1/2 

stručni suradnik asistent na projektu u prvoj godini zaposlenja 0 3 0 

stručni suradnik asistent na projektu u drugoj ili višoj godini 
zaposlenja 

0 4 0 

* iznimno je moguće da kandidat koji je upisao doktorski studij na drugoj instituciji prema 
procjeni mentora asistenta ima zn 

ačajno različit program i plan rada u odnosu na program rada doktorskog studija na RGNf-u, 
čime nije dužan zadovoljiti broj bodova pod kategorijom (C), a za kategoriju (B) je dovoljno da 
ima ostvaren jedan bod u kategoriji As.B.1 

Članak  8 

U slučaju bolovanja i drugih opravdanih nenazočnosti na poslu asistenta (više od šest mjeseci), 
Izvješće o  radu asistenta odnosi se samo na razdoblje nazočnosti na poslu i ne donosi se ocjena. 

Članak  9 

(1) Odluku o ocjeni rada asistenta donosi Fakultetsko vijeće na temelju pisanog Izvješća 
mentora asistenta.  



(2) Ako mentor asistenta ne dostavi pisano Izvješće o radu asistenta Fakultetskom vijeću u 
roku utvrđenom u članku 5., Fakultetsko vijeće upozorit će pisanim putem mentora asistenta o 
njegovoj obvezi i pozvati ga da u roku od narednih trideset (30) dana dostavi Fakultetskom vijeću 
svoje Izvješće o radu asistenta. Ako mentor asistenta niti u ostavljenom roku od trideset (30) dana 
ne dostavi svoje Izvješće o radu asistenta, Fakultetsko vijeće u postupku vrednovanja tog 
mentora asistenta, donijet će odluku o negativnoj ocjeni rada mentora asistenta, osim u 
opravdanom slučaju kada mentor asistenta nije zbog bolesti ili drugog osobito važnog razloga 
stigao na vrijeme podnijeti Izvješće o radu asistenta. 

(3) U slučaju navedenom u stavku (2) ovog članka, ako mentor niti u ostavljenom roku od 
trideset (30) dana ne dostavi svoje Izvješće o radu asistenta, Prodekan za znanost i međunarodnu 
suradnju predložiti člana Fakultetskog vijeća koji će izraditi Izvješće za asistenta te dati prijedlog 
ocjene za Fakultetsko vijeće. 

Članak  10 

Pisano Izvješće o radu asistenta za Fakultetsko vijeće predaje se u Pisarnicu u dva primjerka i 
šalje se elektroničkom poštom Službi za pravne i kadrovske poslove. 

Članak  11 

Ako Fakultetsko vijeće ukupno dva puta negativno ocijeni rad asistenta, Dekan Fakulteta pokrenut 
će se postupak propisan odredbama Zakona. 

III. IZVJEŠĆE O RADU POSLIJEDOKTORANDA 

Članak  12 

Svake godine poslijedoktorand podnosi pisano izvješće Fakultetskom Vijeću u kojem vrednuje 
vlastiti rad uspješnost u znanstvenom i nastavnom radu u protekloj godini zaposlenja.  

Članak  13 

Izvješće se podnosi najkasnije do 15. siječnja u kalendarskoj godini za prethodnu kalendarsku 
godinu. 

Članak  14 

Izvješće se temelji na vlastitoj procjeni izvršavanja obveza koje proistječu iz ugovora o radu 
poslijedoktoranda, a način bodovanja je raspodjeljen po sljedećim kategorijama: nastavna 
djelatnost (A), znanstvena djelatnost (B) i stručne i ostale djelatnosti (C). Bodovanje po 
kategorijama je navedeno u sljedećoj tablici: 



Oznaka Naziv Bodovanje Max. 
bodovi 

A Nastavna djelatnost* 

Po.A.1. Sudjelovanje u izvođenju izravnih 
nastavnih aktivnosti uz pozitivno 
vrednovanje sudjelovanja u nastavi na 
temelju rezultata studentskih anketa 
(ako je dostupno) 

Puna nastavna norma vrijedi 
2,00 boda. Bodovanje kod 
manjeg opterećenja se 
linearno smanjuje. 

3 

Po.A.2. Sudjelovanje u neizravnim nastavnim 
aktivnostima 

0,50 boda za svaku od 
sljedećih aktivnosti: 
sudjelovanje u provođenju 
kolokvija i/ili ispita, pripremi 
nastave, pisanju skripte, itd. 

1,00 bod za 
autorstvo/koautorstvo 
objavljenog sveučilišnog 
udžbenika 

1 

B Znanstvena djelatnost 

Po.B.1. Sudjelovanje u izravnim znanstvenim 
aktivnostima koje podrazumijevaju 
sudjelovanje na kompetitivnom 
znanstvenom projektu s vanjskim 
financiranjem** i uredno ispunjenim 
vremenicima u ulozi voditelja ili 
suradnika. 

Puna znanstvena norma 
sudjelovanja na znanstvenom 
projektu s vanjskim 
financiranjem vrijedi 2,00 
boda. Bodovanje kod manjeg 
opterećenja se linearno 
smanjuje. 

2 

Po.B.2. Sudjelovanje u neizravnim 
znanstvenim aktivnostima  

0,50 boda za svaku od 
sljedećih aktivnosti: 
sudjelovanje u pripremi i 
provedbi projektnih prijava na 
kompetetitivne znanstvene 
projekte, recenziranje za 
znanstvene časopise, 
uredništva u znanstvenim 
časopisima, itd. 

1 

Po.B.3. Sudjelovanje u diseminaciji rezultata 
znanstvenih istraživanja*** 

1,00 znanstveni rad indeksiran 
u bazi CC, SCI i SCIE 

0,75 znanstveni radovi 
indeksirani u ostalim bazama 

0,50 cjeloviti konferencijski rad 
s međunarodnom recenzijom 

0,25 poster i cjeloviti 
konferencijski rad s domaćom 
recenzijom 

nema 



Po.B.4. Ostvareno najmanje jedno posebno 
postignuće relevantno za određeno 
područje znanosti (nagrade, priznanja, 
patentna prijava) 

1,00 bod za jedno posebno 
postignuće (jedan 
patent/inovacija boduje se 
samo jednom) 

2 

Po.B.5. Sudjelovanje u programima 
popularizacije znanosti**** 

0,50 boda za aktivnost 
prezentacije ili demonstracije 
znanstvenih aktivnosti koje 
provodi RGNf, uključivo i 
smotre, dane otvorenih vrata 
RGNf-a i sl. 

1 

C Mobilnost, stručna i ostala djelatnost* 

Po.C.1. Sudjelovanje u programima mobilnosti po 1,00 bod za svaku 
mobilnost u trajanju od 
najmanje pet radnih dana 

2 

Po.C.2. Završena radionica vezana uz tematiku 
studija, struke i istraživanja 

0,50 boda za svaku radionicu 1 

Po.C.3. Sudjelovanje u izradi stručnih studija u 
sklopu rada za tržište 

0,50 boda za jednu stručnu 
studiju 

1 

Po.C.4. Sudjelovanje u programima 
popularizacije struke**** 

0,50 boda za aktivnost 
prezentacije ili demonstracije 
stručnih aktivnosti koje provodi 
RGNf, uključivo i smotre, dane 
otvorenih vrata RGNf-a i sl. 

1 

* kategorija se ne boduje za stručne suradnike zaposlene na projektima (npr. poslijedoktorande 
zaposlene na projektima HRZZ-a), jer ne sudjeluju u nastavi 

** u ovu kategoriju spadaju projekti iz programa Horizon 2020, Horizon Europe, programa 
HRZZ-a i sl.; projekti koji su interni, tj. gdje se raspodjela sredstava odvija unutar institucija 
RGNF-a, poput institucijskih znanstvenih projekata ili Sveučilišnih potpora se ne boduju u ovoj 
kategoriji 

*** kod objave znanstvenih radova dovoljan uvjet je dodijeljen DOI ili pismo o potvrdi 
prihvaćanja rada za objavljivanje od strane uredništva časopisa 

**** kod pojedine aktivnosti, a koja se istovremeno može okarakterizirati kao aktivnost u 
području znanosti i struke, bodovi se pripisuju u kategoriju Po.B.5. ili Po.C.4., ovisno o tome 
što je povoljnije za asistenta pri konačnoj raspodjeli bodova i ocjenjivanju 

Članak  15 

(1) Odluka o ocjeni rada poslijedoktoranda može biti pozitivna i negativna 

(2) Kako bi ocjena koja proizlazi iz bodovanja u izvješću rada poslijedoktoranda bila pozitivna, 
poslijedoktorand mora ostvariti minimalni broj bodova sukladno tablici: 



Minimalni potrebni broj bodova za pozitivnu ocjenu za poslijedoktoranda 

 (A) (B) (C) 

poslijedoktorand 2/2/1 2/3/3 2/1/2 

stručni suradnik poslijedoktorand na projektu u prvoj godini 
zaposlenja 

0 3 0 

stručni suradnik poslijedoktorand na projektu u drugoj ili višoj 
godini zaposlenja 

0 4 0 

Članak  16 

U slučaju bolovanja i drugih opravdanih nenazočnosti na poslu poslijedoktoranda (više od šest 
mjeseci), Izvješće o  radu poslijedoktoranda odnosi se samo na razdoblje nazočnosti na poslu i 
ne donosi se ocjena. 

Članak  17 

(1) Odluku o ocjeni rada poslijedoktoranda donosi Fakultetsko vijeće na temelju pisanog 
Izvješća.  

(2) Ako poslijedoktorand ne dostavi pisano Izvješće o svom radu Fakultetskom vijeću u roku 
utvrđenom u članku 13. ovog Pravilnika, Fakultetsko vijeće upozorit će pisanim putem 
poslijedoktoranda o njegovoj obvezi i pozvati ga da u roku od narednih trideset (30) dana dostavi 
Fakultetskom vijeću Izvješće o vlastitom radu. Ako poslijedoktorand niti u ostavljenom roku od 
trideset (30) dana ne dostavi svoje Izvješće o vlastitom radu, Fakultetsko vijeće donijet će odluku 
o negativnoj ocjeni rada poslijedoktoranda, osim u opravdanom slučaju kada poslijedoktorand 
nije zbog bolesti ili drugog osobito važnog razloga stigao na vrijeme podnijeti Izvješće o svom 
radu. 

Članak  18 

Pisano Izvješće o radu poslijedoktoranda za Fakultetsko vijeće predaje se u Pisarnicu u dva 
primjerka i šalje se elektroničkom poštom Službi za pravne i kadrovske poslove. 

Članak  19 

Ako Fakultetsko vijeće ukupno dva puta negativno ocijeni rad poslijedoktoranda, Dekan Fakulteta 
pokrenut će postupak propisan odredbama Zakona. 

IV. IZVJEŠĆE O RADU MENTORA ASISTENTA 

Članak  20 

(1) Svake godine Fakultetsko vijeće ocjenjuje rad mentora asistenta na temelju:  

• Izvješća mentora asistenta o vlastitom radu te  

• Izvješća asistenta o njegovom mentoru.  

(2) Postupak vrednovanja rada mentora asistenta pokreće se zaprimanjem pisanog Izvješća 
mentora asistenta o vlastitom radu i pisanog Izvješća i ocjene asistenta o mentorstvu.  



(3) U postupku ocjene rada mentora asistenta, mentoru će se na njegov zahtjev omogućiti 
uvid u Izvješće i ocjenu asistenta o mentorstvu nastavnika te izjašnjavanje o svim činjenicama, 
okolnostima i pitanjima koja su sadržana u navedenom Izvješću.   

Članak  21 

(1) Pisano Izvješće mentora asistenta o vlastitom radu podnosi se obvezno do 20. prosinca 
svake kalendarske godine za tekuću kalendarsku godinu.  

(2) Pisano Izvješće i ocjena asistenta o mentorstvu nastavnika podnosi se najkasnije do 15. 
siječnja svake kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

(3) Oba izvješća iz stavka 1. ovog članka predaju se za Fakultetsko vijeće u Pisarnicu u dva 
primjerka i šalju se elektroničkom poštom Službi za pravne i kadrovske poslove.. 

(4) Asistent ne podnosi ocjenu o mentorstvu nastavnika ukoliko je zaposlen nakon 30. lipnja 
u kalendarskoj godini za koju se ocjenjuje rad mentora 

Članak  22 

Izvješće mentora asistenta o vlastitom radu se temelji na vlastitoj procjeni izvršavanja obveza 
koje proistječu iz ugovora o radu mentora asistenta, a način bodovanja je naveden u sljedećoj 
tablici: 



Oznaka Naziv Bodovanje Max. 
bodovi 

Me.1. Ukupna citiranost prema bazi Web of 
Science Core Collection 

manje od 75 citata = 0 bodova; 
76-150 citata = 0,50 bodova; 
151-225 citata = 1,50 bodova; 
226-300 citata = 1,5 bodova; 
više od 300 citata = 2 boda 

2,00 

Me.2. Objavjeni i prihvaćeni* znanstveni 
radovi u posljednjih pet godina 

1,00 znanstveni rad indeksiran 
u bazi CC, SCI i SCIE 

0,75 znanstveni radovi 
indeksirani u ostalim bazama 

0,50 cjeloviti konferencijski rad 
s međunarodnom recenzijom 

0,25 poster i cjeloviti 
konferencijski rad s domaćom 
recenzijom 

Ukoliko su radovi objavljeni u 
koautorstvu s asistentima, 
bodovi se uvećavaju za 0,25, i 
to samo jednom za svaki rad 

5,00 

Me.3. Objavljeni i prihvaćeni* stručni radovi u 
posljednjih pet godina 

0,50 za svaki stručni rad 

 

1,00 

Me.4. Ostvareno najmanje jedno posebno 
postignuće relevantno za određeno 
područje znanosti (nagrade, priznanja, 
patentna prijava) 

1,00 bod za jedno posebno 
postignuće (jedan 
patent/inovacija boduje se 
samo jednom) 

2,00 

Me.5. Ostvarena gostujuća predavanja na 
konferencijama te domaćim ili stranim  
znanstvenim institucijama  

0,50 boda za svako ostvareno 
gostujuće predavanje 

1,00 

Me.6. Sudjelovanje u programima 
popularizacije znanosti i struke 

0,50 boda za aktivnost 
prezentacije ili demonstracije 
znanstvenih i stručnih 
aktivnosti koje provodi RGNf, 
uključivo i smotre, dane 
otvorenih vrata RGNf-a i sl. 

1,00 

Me.7. Sudjelovanje u izravnim znanstvenim 
aktivnostima koje podrazumijevaju 
sudjelovanje na kompetitivnom 
znanstvenom projektu s vanjskim 
financiranjem** i uredno ispunjenim 
vremenicima u ulozi voditelja ili 
suradnika 

Puna znanstvena norma 
sudjelovanja na znanstvenom 
projektu s vanjskim 
financiranjem vrijedi 2,00 
boda. Bodovanje kod manjeg 
opterećenja se linearno 
smanjuje. 

3,00 



Me.8. Vođenje znanstvenih projekata Dodatni bod ukoliko je mentor 
unatrag godinu dana vodio 
znanstveni projekt u trajanju 
od najmanje tri mjeseca 

1,00 

Me.9. Sudjelovanje u neizravnim 
znanstvenim aktivnostima  

0,50 boda za svaku od 
sljedećih aktivnosti: 
sudjelovanje u pripremi i 
provedbi projektnih prijava na 
kompetetitivne znanstvene 
projekte, recenziranje 
najmanje pet radova za 
znanstvene časopise (ili 0,10 
bod po recenziranom radu), 
uredništva u znanstvenim 
časopisima, itd. 

2,00 

Me.10. Pozicija glavnog urednika Dodatni bod ukoliko je mentor 
unatrag godinu dana bio na 
poziciji glavnog urednika 
znanstvenog časopisa u 
trajanju od najmanje tri 
mjeseca 

1,00 

Me.11. Završena radionica vezana uz tematiku 
studija, struke i istraživanja 

0,50 boda za svaku radionicu 1,00 

Me.12. Sudjelovanje u izradi stručnih studija u 
sklopu rada za tržište 

0,50 boda za jednu stručnu 
studiju 

1,00 

Me.13. Mentorstvo na završnim i diplomskim 
radovima za radove na kojima je 
asistent bio neposredna pomoć pri 
izradi  

0,5 boda za svako mentrostvo 
u suradnji s asistentom 

1,00 

* kod objave znanstvenih radova dovoljan uvjet je dodijeljen DOI ili pismo o potvrdi prihvaćanja 
rada za objavljivanje od strane uredništva časopisa 

** u ovu kategoriju spadaju projekti iz programa Horizon 2020, Horizon Europe, programa 
HRZZ-a i sl.; projekti koji su interni, tj. gdje se raspodjela sredstava odvija unutar institucija 
RGNF-a, poput institucijskih znanstvenih projekata ili Sveučilišnih potpora se ne boduju u ovoj 
kategoriji 

Članak  23 

(1) Ocjena vlastitog rada mentora asistenta može biti pozitivna i negativna 

(2) Kako bi ocjena koja proizlazi iz bodovanja u izvješću rada mentora bila pozitivna, mentor 
mora ostvariti najmanje sedam (7) bodova. U protivnom je ocjena negativna. 

Članak  24 

Izvješće asistenta o mentorstvu nastavnika temelji na procjeni asistenta, a način bodovanja je 
naveden u sljedećoj tablici: 



Oznaka Naziv Bodovanje** Max. 
bodovi 

AsMe.1. Uvođenje asistenta u nastavnički 
proces u svrhu stjecanja nastavničkih 
kompetencija (seminari , vježbe), 
uključivo i poticanje asistenta na pomoć 
pri izradi završnih i diplomskih ispita, 
dokazuje navođenjem imena asistenta 
u rubrici "pomoć pri izradi" završnih i 
diplomskih radova.* 

subjektivno od 1 do 5 5 

AsMe.2. Prenošenje znanja i iskustava vezanih 
uz znanstveno publiciranje, dokazuje 
se objavom znanstvenih radova pod 
mentorstvom mentora. 

subjektivno od 1 do 5 5 

AsMe.3. Prenošenje znanja i iskustava vezanih 
uz prijave na znanstvene projekte 

subjektivno od 1 do 5 5 

AsMe.4. Prenošenje znanja i iskustava vezanih 
uz prijavu na stručne projekte, pisanje 
stručnih studija i pisanja stručnih 
radova, dokazuje se prijavom stručnih 
studija, objavom stručnih radova i 
studija* 

subjektivno od 1 do 5 5 

AsME.5. Poticanje asistenta na sudjelovanje u 
programima mobilnosti, dokazuje se 
prijavom na projekte mobilnosti* 

subjektivno od 1 do 5 5 

* kategorija se ne boduje za stručne suradnike zaposlene na projektima (npr. poslijedoktorande 
zaposlene na projektima HRZZ-a), jer ne sudjeluju u nastavi 

** kategorije za koje postoje dokazi o aktivnostima nije moguće ocijeniti s manje od tri boda 

Članak  25 

(1) Ocjena asistenta o mentorstvu nastavnika može biti pozitivna i negativna. 

(2) Za pozitivnu ocjenu vrednovanja rada mentora asistenta od strane asistenta potrebno je 
ostvariti bodove prema sljedećoj tablici: 



Minimalni potrebni broj bodova za pozitivnu ocjenu mentora od strane 
asistenta 

 

asistent u prvoj godini zaposlenja 5 

asistent u prvoj godini zaposlenja ukoliko je upisan na doktorski studij u 
razdoblju kraćem od 6 mjeseci 

0 

asistent u drugoj ili višoj godini zaposlenja 10 

stručni suradnik asistent na projektu u prvoj godini zaposlenja 10 

stručni suradnik asistent na projektu u drugoj ili višoj godini zaposlenja 10 

Članak  26  

Za pozitivnu ocjenu rada mentora asistenta, potrebno je da obje ocjene: 

1. ocjena mentora asistenta o vlastitom radu i 
2. ocjena asistenta o radu mentora 

budu pozitivne. U protivnom je ocjena rada mentora asistenta negativna. 

Članak  27 

Iznimno od članka 26., rad mentora može biti ocijenjen pozitivno i ako asistent nije bio dužan 
podnijeti izvješće o radu mentora, a što je propisano Člankom 21, st. 4. 

Članak  28 

(1) Ako mentor asistenta ne dostavi pisano Izvješće o vlastitom radu Fakultetskom vijeću u 
roku utvrđenom u Članku 21., st. 4. ovog Pravilnika, Fakultetsko vijeće upozorit će pisanim putem 
mentora asistenta o njegovoj obvezi te pozvati ga da u roku od narednih trideset (30) dana dostavi 
Fakultetskom vijeću Izvješće o vlastitom radu. Ako mentor asistenta niti u ostavljenom roku od 
trideset (30) dana ne dostavi pisano Izvješće o vlastitom radu, Fakultetsko vijeće donijet će odluku 
o negativnoj ocjeni rada mentora asistenta. 

(2) Ako asistent ne dostavi pisano Izvješće i ocjenu o mentorstvu nastavnika Fakultetskom 
vijeću u roku utvrđenom u Članku 21., st. 4. ovog Pravilnika, Fakultetsko vijeće upozorit će 
pisanim putem asistenta o njegovoj obvezi te pozvati ga da u roku od narednih trideset (30) dana 
dostavi Fakultetskom vijeću Izvješće i ocjenu o mentorstvu nastavnika. Ako asistent niti u 
ostavljenom roku od trideset (30) dana ne dostavi pisano Izvješće i ocjenu o mentorstvu 
nastavnika, Fakultetsko vijeće donijet će, u postupku vrednovanja rada asistenta, odluku o 
negativnoj ocjeni rada tog asistenta. 

Članak  29 

U slučaju bolovanja i drugih opravdanih nenazočnosti na poslu mentora (više od šest mjeseci), 
Izvješće o vlastitom radu mentora asistenta odnosi se samo na razdoblje nazočnosti na poslu i 
ne donosi se ocjena. 

Članak  30 

U slučaju da je mentor dva puta ocijenjen negativno postupa se sukladno odredbi Zakona. 



V. PRIGOVOR NA IZVJEŠĆA I OCJENE  

Članak  31 

Ocjena rada asistenta, poslijedoktoranda i mentora može biti pozitivna ili negativna. Na negativnu 
ocjenu rada asistent, poslijedoktorand i mentor mogu podnijeti prigovor. 

Članak  32 

Prigovor se podnosi putem Odbora za Znanost Fakultetskom vijeću u roku od 15 dana od dana 
prijema pisane negativne ocjene Fakultetskog vijeća. Odbor za znanost priprema mišljenje za 
Fakultetsko vijeće u roku od 45 dana od prijema prigovora. Fakultetsko vijeće razmatra mišljenje 
Odbora za znanost na prvoj sjednici nakon primitka mišljenja Odbora za znanost. 

Članak  33 

(1) Odlučujući o prigovoru Fakultetsko vijeće može:  

a. odbaciti prigovor zbog proteka roka za podnošenje prigovora 
b. odbiti prigovor i potvrditi svoju negativnu ocjenu o radu asistenta, poslijedoktoranda i 

mentora 
c. uvažiti prigovor i donijeti pozitivnu ocjenu o radu asistenta, poslijedoktoranda i mentora 

(2) Odluka Fakultetskog vijeća o prigovoru je konačna. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak  34 

Sastavni dio ovog Pravilnika čine obrasci: 

1. Izvješće o radu asistenta na RGN Fakultetu 
2. Izvješće o radu poslijedoktoranda na RGN Fakultetu 
3. Izvješće mentora o vlastitom radu na RGN Fakultetu 
4. Izvješće asistenta o mentorstvu nastavnika na RGN Fakultetu 
5. Prigovor na Izvješće i ocjenu  

Članak  35  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Fakulteta. 

        

           Dekan: 

KLASA:640-01/21-01/126 
URBROJ:251-70-10-21-1      Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 
Zagreb, 26.11.2021. 


