
Temeljem članka 59. stavka 2. točke 7. i članka 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, članka 21. stavka l. točke 8. Statuta Sveučilišta u Zagrebu te članka 
34. Statuta Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće u širem sastavu na svojoj 8 
sjednici održanoj 19. listopada 20 ll. donosi 

PRAVILNIK O NAČINU IZBORA I PRAVIMA IZABRANIKA U POČASNO 
ZVANJE 

PROFESSOR EMERITUS 

Članak l. 

Preduvjet za izbor professora emeritusa je ugled i prepoznatljivost umirovljenog redovitog 
profesora u trajnom zvanju na matičnom fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu, Republici 
Hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj zajednici. 

Članak 2. 

Osnovni uvjet za pokretanje postupka izbora u počasno zvanje i dodjelu titule professor 
emeritus jest da je umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju bio neprekidno zaposlen i 
sudjelovao u nastavi najmanje 20 godina na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. 

Članak 3. 

Ostali uvjeti za izbor kandidata su: 

Posebne zasluge za razvoj i napredak Sveučilišta i matične ustanove: 
obavljanje rukovodeće dužnosti na Sveučilištu (rektor, prorektor); 
obavljanje rnkovodeće dužnosti na Fakultetu (dekan, prodekan); 
obavljanje dužnosti na državnoj razini i/ili vođenje povjerenstava matičnog fakulteta 
i/ili Sveučilišta; 
da je za svoj rad dobio međunarodna, državna, sveučilišna, fakultetska priznanja i 
nagrade i nagradu Grada Zagreba. 

Međunarodna priznata nastavna djelatnost koja obuhvaća: 
vođenje ili sudjelovanje u nastavi međunarodnog studija; 
autorstvo u međunarodnom udžbeniku ili priručniku; 
predavanja kao gost profesor na fakultetima izvan Republike Hrvatske. 

Priznati pedagoški doprinos, što znači: 
izrada novih nastavnih planova i programa studija, uvođenje novih kolegija na 
integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju i poslijediplomskim studijima; 
mentorstvo najmanje 5 doktorskih i/ili 15 specijalističkih završnih radova; 
autor/koautor ili glavni urednik najmanje jednog udžbenika. 

Priznati znanstveni i stručni doprinos kandidata, što znači: 
sudjelovanje u organizaciji međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova na kojima 
je kandidat bio predsjednik organizacijskoga, programskog ili znanstvenog odbora; 
održavanje pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim 
kongresima; 
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objavljivanje kao autor ili koautor znanstvenih knjiga ilili poglavlja u znanstvenoj 
knjizi; 
vršenje dužnosti glavnog urednika znanstvenog časopisa ilili zbornika sa znanstvenog 
skupa; 
da je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske; 
da je sudjelovao ili vodio stručne projekte (tehnologijske i sl.); 
da je zaštitio najmanje l patent iz područja djelovanja; 
da je objavio značajne stručne radove te aktivno sudjelovao u tijelima strukovnih 
društava u RH i inozemstvu. 

Članak 4. 

Prijedlog za imenovanje kandidata mogu podnijeti članovi Fakultetskog vijeća izabrani u 
trajno zvanje, dekan, Povjerenstvo za odlikovanja, zaposlenici zavoda izabrani u znanstveno
nastavno zvanje na kojemu je kandidat zaposlen, dostavljanjem pisanog podneska 
Fakultetskom vijeću putem Povjerenstva za odlikovanja. 

Pisani podnesak mora sadržavati: 
suglasnost kandidata; 
iscrpan životopis i popis radova; 
opis uvjeta za izbor sukladno čl. 2. ovog Pravilnika. 

Članak 5. 

Vodeći računa o petogodišnjim kvotama Veterinarskog fakulteta koje je propisalo Sveučilište 
u Zagrebu, te o broju kandidata za pristupnike u istom petogodišnjem razdoblju (novo 
petogodišnje razdoblje počinje ak. god. 2010.111.), kao i o ispunjavanju postavljenih kriterija 
Veterinarskog fakulteta (članak 2. ovog Pravilnika), Povjerenstvo za odlikovanja predlaže 
Fakultetskom vijeću da prihvati/ne prihvati pristigli prijedlog uz obrazloženje u pisanom 
obliku. 

Veterinarski fakultet može predložiti Sveučilištu u Zagrebu svake godine samo 115 kvote 
kandidata predviđenih petogodišnjim planom Sveučilišta o izboru professora emeritusa. 

Kvota predložena od Sveučilišta za izbor professora emeritusa ne umanjuje se ukoliko u 
jednoj godini ne bude predložen nijedan kandidat. 

Članak 6. 

Povjerenstvo za odlikovanje svoje mišljenje i prijedlog donosi na osnovi bodovanja uvjeta za 
izbor u zvanje professor emeritus navedenih u članku 7.,8.,9. i 10. ovog Pravilnika. 

Članak 7. 

Posebne zasluge za razvoj i napredak Sveučilišta i matične ustanove 

1. obavljanje rukovodeće dužnosti - rektor (svaki novi 13 
na Sveučilištu mandat 5 bodova ) 

- prorektor (svaki novi 8 
mandat 3 boda ) 

2. obavljanje rukovodeće dužnosti - dekan (svaki novi 9 
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na Fakultetu mandat 4 boda) 
- prodekan (svaki novi 7 

mandat 2 boda) 
3. o bnašanj e dužnosti na državnoj najmanje tijekom 2 9 

raZlili godine 
4. vođenju povjerenstava Sveučilišta i za svako više od I 5 

povj erenstava imenovanih od povjerenstva 0,25 boda 
Nacionalnog vijeća za znanost i 
obrazovanje 

5. članovi povjerenstava Sveučilišta i za svako više od l 2 
povjerenstava imenovanih od povjerenstva 0,25 boda 
Nacionalnog vijeća za znanost i 
obrazovanje 

6. vođenju povjerenstava matičnog za svako više od l 3 
fakulteta povjerenstva 0,2 boda 

7. da su za svoj rad dobili međunarodna 5 
priznanja i nagrade 

8. da su za svoj rad dobili državna 4 
priznanja i nagrade 

9. da su za svoj rad dobili sveučilišna 
, 

4 
priznanja i nagrade 

10. da su za svoj rad dobili Fakultetska 3 
priznanja i nagrade 

ll. da su za svoj rad dobili nagradu 4 
Grada Zagreba 

12. da su za svoj rad dobili priznanja i 4 
nagrade HAZU, AMZH 

Kandidat mora ostvariti najmanje tri od navedenih uvjeta u tablici. 

Članak 8. 

Međunarodna priznata nastavna djelatnost 

1. vođenje ili sudjelovanje u nastavi 5 
međunarodnog studija 

2. autorstvo u međunarodnom udžbeniku 6 
ili priručniku 

3. predavanja kao gost profesor na svaki novi izbor u 5 
fakultetima izvan Republike Hrvatske gosta profesora 2 

boda 
4. recenzent međunarodnih studijskih 4 

programa 
5. sudjelovanje u izboru nastavnika i 4 

doktorskom postupku na inozemnim 
fakultetima 

6. recenzent međunarodnih udžbenika ili 4 
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I priručnika 
Kandidat mora ostvariti najmanje jedan od navedenih uvjeta u tablici. 

Članak 9. 

Priznati pedagoški doprinos 

1. izrada novih nastavnih planova i 7 
programa studija 

2. uvođenje novih kolegija na 5 
integriranom preddiplomskom i 
diplomskom studiju i 
poslijediplomskim studijima 

3. mentorstvo najmanje 5 doktorskih i1ili jedno mentorstvo 7 
15 specijalističkih završnih radova doktorata j ednako j e 
(svako mentorstvo preko 5 disertacij a tri mentorstva 
boduje s dodatnih 0,5 boda; a svako specijalističkog rada 
mentorstvo preko 15 spec. radova 
boduje s dodatnih 0,25 bodova) 

4. autor ili glavni urednik najmanje 6 
jednog udžbenika 
(svako autorstvo ili uredništvo preko 
jednog udžbenika boduje se s dodatna 
2 boda) 

Kandidat mora ostvariti najmanje jedan od navedenih uvjeta u tablici. 

Članak 10. 

Priznati znanstveni i stručni doprinos kandidata 

1. indeksiranost znanstvenih radova 10 
(najmanje dvostruko više radova 
indeksiranih u CC i SCI bazama od 
broja radova potrebnih za izbor li 
zvanje redoviti profesor) 

2. držanje pozvanih predavanja na 3 
međunarodnim znanstvenim 
skupovima 

3. držanje pozvanih predavanja na 2 
domaćim znanstvenim kongresima 

4. sudjelovanje ". svaki novi angažman 3 li orgamzaClJl 
međunarodnih zrmnstvenih skupova na 0,5 bodova 
kojima je kandidat bio predsjednik 
organizacijskog odbora 
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5. sudjelovanje u organizaciji domaćih svaki novi angažman 2 
znanstvenih skupova na kojima je 0,2 boda 
kandidat bio predsjednik 
organizacijskog odbora 

6. sudjelovanje u organizaciji svakinoviangaŽffian 2 
međunarodnih 0,3 boda 
znanstvenih skupova kao član 
programskog ili znanstvenog odbora 

7. sudjelovanje u organizaciji domaćih svaki novi angažman l 
znanstvenih skupova kao član 0,1 bod 
programskog ili znanstvenog odbora 

8. autor znanstvenih knjiga ilili poglavlja svako novi naslov 0,5 5 
u znanstvenoj knj izi bodova 

9. dužnost glavnog urednika znanstvenog više od I za svaki 0,5 7 
časopisa 

10. dužnost glavnog urednika zbornika više od l za svaki 0,3 4 
znanstvenog skupa 

ll. član Akademij e medicinskih znanosti 5 
Hrvatske 

12 da je sudjelovao ili vodio stručne svaki novi projekt l 5 
projekte (tehnologijske i sl.) bod 

13. da je zaštitio najmanje I patent IZ svaki novi 1,5 6 
područja djelovanja bodova 

14. da je aktivno sudjelovao u tijelima više od I za svaki 3 
strukovnih društava u RH i 0,3 boda 
imozemstvu 

15. vođenje domaćeg znanstvenog svaki novi 2 boda 6 
projekta 

16. vođenje međunarodnog znanstvenog svaki novi 2 boda 8 
projekta 

17. da je bio predsjednik strukovnih 5 
organizacij a 

18. član suradnik HAZU 8 
19. suradnički član AMZH 5 

Kandidat mora ostvariti najmanje pet navedenih uvjeta u tablici. 

Članak ll. 

Nakon provedenog bodovanja prijedlog se dostavlja Fakultetskom vijeću koje donosi odluku 
o izboru kandidata. 
Odluka Fakultetskog vijeća zajedno s mišljenjem i prijedlogom Povjerenstva i Zavoda, te 
suglasnosti kandidata dostavljaju se Senatu Sveučilišta u Zagrebu prije isteka roka natječaja. 
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Članak 12. 

Izabrani professor emeritus ima savjetodavnu ulogu te može sudjelovati: 
u izvedbi dijela nastave na poslijediplomskim studijima; 
biti član povjerenstva u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja; 
biti član povjerenstva u postupku stjecanja akademskog naziva sveučilišni specijalist i 
doktorata znanosti; 
biti voditelj doktorskog rada na osnovi posebne odluke Fakultetskog vijeća; 
sudjelovati u znanstvenoistraživačkom radu. 

Članak 13. 

Professor emeritus ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu sukladno Pravilniku o izboru 
professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. 

Članak 14. 

U slučaju osobito teške povrede Etičkog kodeksa, odredbi Statuta ili drugih pravila 
Sveučilišta u Zagrebu koje se odnose na rad i ponašanje nastavnika, odlukom Senata može se, 
na prijedlog Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja, oduzeti počasno 
zvanje professor emeritus. 

Članak 15. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pokretanju postupka stjecanja 
počasnog zvanja professor emeritus i pravima izabranika u zvanje professor emeritus 
Veterinarskog fakulteta od 14. veljače 2007. 

Odredbe ovog Pravilnika tumači Povjerenstvo za statut. 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na web stranicama Veterinarskog 
fakulteta. 

Zagreb, 28. prosinca 2011. 
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~~ 
prof. dr. sc. Tomislav Dobranić 


