Procedura za izbor u znanstveno zvanje

KLASA: 640-06/1,3-Ot/01.
U RBROJ

: 25L-467 -01.-1.3-1.

Zagreb,22.05.2OI3.
Temeljem dlanka 27 . i73. Statuta, Ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb donijela je
Proceduru zaizbor u znanstveno zvanje

Uvod

Procedura je napisana sa svrhom da na jednostavan nadin objasni aktivnosti, koje je potrebno provesti
postupku podnoSenja zahtjeva i provodenja postupka izbora u znanstveno zvanje.
Procedura
Proceduru za izbor u znanstveno zvanje dine sljedeii koraci:

l. Pokretanje postupka izbora

t.
2'
3.
4.

Podno5enje zahtjeva Institutu za pokretanje izbora
Prijedlog moguieg sastava Strudnog povjerenstva od strane PredsjednikaZV ili dlana ZV
obavijest kandidatu o prijedlogu sastava strudnog povjerenstva
Stavljanje Zahtjeva na dnevni red sjednice ZV

ll. Rasprava o Zahtjevu na sjednici ZV i pokretanje izbora

5.
6.
7.
8.
9.

Dono5enje odluke o pokretanju postupka izbora
Prijedlog sastava Povjerenstva Znanstvenom vijeiu
Rasprava i donoienje odluke o sastavu povjerenstva
SluZbena obavijest kandidatu u sludaju odbijanja Zahtjeva
SluZbena obavijest kandidatu i dlanovima Povjerenstva u sludaju prihva6anja Zahtjeva
10. Uplata naknade za vanjske kandidate i obustava postupka u sludaju neplaianja

lll. Priprema i podnoSenje tzvje56a
1,1. lzrada izvjeSia Strudnog povjerenstva
12. PodnoSenje lzvje5ia Znanstvenom vijeiu od strane predsjednika povjerenstva

lV. Rasprava i dono5enje odluke o lzvjeidu na sjedniciZV
1-3. Stavljanje lzvjeiia na dnevni red sjednice
14. Rasprava o lzvjeiiu
L5. Postupak u sludaju odbijanja tzvjeiia
16. Postupak u sludaju prihvaianja tzvjeiia

ZV

u

V. Komunikacija s Matitnim odborom i postupak

u slutaju potrebe za nadopunom lzvje5da

17. obavjestavanje predsjednikazy o odlukama Matidnog odbora
L8. obavjeStavanje Znanstvenog vijeia o odlukama Matidnog odbora
19. Postupak u sludaju potrebe za nadopunom lzvjeSia
20. Obavijest o konadnoj odluci Matidnog odbora
Navedeni su postupci detaljnije opisani u nastavku.

l. Pokretanje postupka izbora

1"

Podno5enje zahtjeva za pokretanje izbora, Kandidat dostavlja uredu Ravnateljice
. zahtjev za
pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje. Uz Zahtjev, potrebno je priloZiti potvrdu
o
zastupljenosti icitiranosti radova kandidata koju izdaje Nacionalna isveudilisna knjiZnica,
te CD na
kojem se nalazi

a.
b.
c.
d.
e.

za

frtjev;

iivotopis s popisom radova;
ispis radova iz CROSBI baze;
objavljeni radovikandidata (minimum: radovi kojisu objavljeni nakon zadnjeg izbora
znanstveno zvanje);

lzv.ieiie strudnog povjerenstva koje je bilo pripremljeno kod zadnjeg izbora
znanstveno (ako kandidat posjeduje to izvjesie, inade nije nuzno).

u

u

ovaj se Zahtjev urudibira u uredu Ravnateljice idostavlja Predsjedniku/ciZV radinjegove provedbe.
Vanjski kandidati uz Zahtjev predaju potpisanu izjavu da ie snositi troikove postupka
u iznosu
predvidenim odlukom Instituta (bit ie naveden todan iznos) ukoliko im Zahtjev
za pokretanje
bude odobren, uz moguinost obustave postupka u sludaju da tro5kovi ne budu podmireni
u
predvidenom roku. Kandidat moZe umjesto vlastite izjave priloZiti i
odgovarajuiu izjavu svog
poslodavca.
2

Prijedlog mogu6eg sastava struinog povjerenstva od strane predsjednika ZV. predsjednik/ca
Znanstvenog vijeia (u konzultaciji sa zamjenikom/com) utvrduje prijedlog
sastava strudnog
povjerenstva ukljudujuii predsjednika/cu Povjerenstva, pri demu prethodno
provjerava
spremnost potencijalnih dlanova za sudjelovanjem u radu Povjerenstva. povjerenstvo
se sastoji od
najmanje tri dlana, pri demu je barem jedan dlan izvan ElZ.

3

obavijest kandidatu o prijedlogu sastava Strutnog povjerenstva. Kandidat se pismeno
obavje5tava o prijedlogu sastava strudnog povjerenstva, pri demu je kandidatu
dana moguinost
prigovora uz predodenje opravda ne a rgumentacije.

4.

stavljanje Zahtjeva na dnevni red sjednice ZV.Predsjednik/ca Znanstvenog
vijeia stavlja zahtjev
kandidata na dnevni red prve sljedeie redovne sjednice.

ll. Rasprava o Zahtjevu na sjednici ZV i pokretanje izbora

5'

Donosenje odluke

o pokretanju

odluduje o pokretanju postupka.

6.

postupka izbora. Znanstveno vijeie raspravlja o Zahtjevu,
te

Prijedlog sastava povjerenstva Znanstvenom vije6u. Ukoliko se odludi pokrenuti
postupak,
Predsjednik/ca zv-a u okviru iste todke dnevnog reda predlaie sastav
Povjerenstva, ukljudujuii

i

prijedlog za predsjednika/ce povjerenstva.
7.

Rasprava

i

donosenje odluke o sastavu Povjerenstva. Znanstveno vijeie raspravlja
o sastavu

Povjerenstva, te donosiodluku. Moguie su izmjene uodnosu na prijedlog
predsjednika/cezV-a,ali
se u tom sludaju treba utvrditi spremnost alternativnih dlanova povjerenstva.
Znanstveno vijece

moze odgotliti dono5enje odluke o povjerenstvu za sljedeiu sjednicu
ako se utvrdi potreba za
novim dlanovima povjerenstva koje u tom trenutku nije bilo moguie
konzultirati. U tom sludaju
Znanstveno vijeie daje prijedlog novih dlanova predsjedniku/ci ZV-akoji
do sljedece sjednice treba

provjeriti spremnost novih kandidata za sudjelovanjem u radu povlerensiva

prijed log sastava povjerenstva.
8.

i pripremiti

novi

sluibena obavijest kandidatu u sluiaju odbijanja Zahtjeva.U sludaju
odbijanja Zahtjeva kandidata,
o takvoj odluci ZV-a ukljudujuii iobrazlozenje razloga, tajni5tvo Instituta sluibeno
obavjeitava
kandidata.

9'

sluibena obavijest kandidatu i ilanovima Povjerenstva u sludaju prihvadanja
Zahtjeva.U sludaju
prihvaianja Zahtjeva i nakon imenovanja Povjerenstva, odluku
o tome Znanstveno vijeie Salje
kandidatu/tkinii i izabranim dlanovima Povjerenstva. Uz to, dlanovima povjerenstva
dostavlja se
kopija cD-a koji je bio priloZen Zahtjevu. U iznimnom sludaju, podaci
sa Co-a se dlanovima
povjerenstvel mogu dostaviti elektronskom poStom. Predsjednika/cu
povjerenstva se u posebnom
dopisu obavjeitava da njegova funkcija ukljuduje i organiziranje komunikacije
sa dlanovima
povjerenstva, po potrebi komunikaciju sa kandidatom (npr.
oko osobnog doprinosa u radovima s
vise autora) iorganiziranje izrade lzvje5ia Povjerenstva, po potrebi
nadopunu lzvje5ia u skladu s
preporukama Matidnog odbora,

1-o' uplata naknade za vanjske kandidate i obustava postupka
u sluiaju nepladanja. vanjski kandidati
su u roku od L5 dana od dana primitka obavijesti o prihvaianju

Zahtjeva obvezni uplatiti naknadu

u
propisanom iznosu idokaz o tome dostaviti tainiStvu
Instituta. Ukoliko se to ne dogodi, tajnistvo
upozorava kilndidata da je obvezan u naknadnom roku od 8
dana od dana primitka upozorenja
uplatiti odredeni iznos za provedbu postupka, jer ie se u protivnom postupak
obustaviti. . u
sludaju da kandidat niti u naknadnom roku ne uplati potreban
iznos, tajniitvo instituta o tome
ka/cu zv-a, a on predsjednika/ cu povjerenstva, koji obustavrja
daljnji rad
nik/ca zv-a na dnevni red prve srjedeie sjednice ZV-a stavrja prijedrog
upka zbog neplaianja.Usvajanje odluke o obustavi od strane
ZV-aznadi da

u ranije odluke o prihvaianju Zahtjeva o pokretanju postupka iizboru

povjerenstva, ta da eventualni novi Zahtjev kandidata
znadi provedbu nove proceoure izbora

zva nJe.

u

lll. Priprema i podno5enje lzvjeS6a
L1,

Priprema izvje56a Struinog povjerenstva. Povjerenstvo izraduje lzvjeSie za izbor u znanstveno
zva

nje.

12. PodnoSenje lzvje56a Znanstvenom vije6u od strane predsjednika Povjerenstva.Predsjednik/ca
Povjerenstva uredu Ravnateljice dostavlja lzvjeS6e potpisano od svih dlanova Povjerenstva na
urudZbiranje u roku odredenom Odlukom , koje se nakon urudZbiranja dostavlja Predsjedniku ZV,
u tri primjerka. Predsjednik/ca povjerenstva ujedno dostavlja jedan primjerak dopisa za Matidni
odbor, samo s njegovim potpisom, za jedan primjerak lzvje5ia koje ie se poslati Matidnom odboru
u sludaju usvajanja od strane Znanstvenog vijeia.

lV. Rasprava i donoSenje odluke o lzvjeSdu na sjednici ZV
L3

Stavljanje lzvje56a na dnevni red sjednice ZV.Predsjednik/ca Znanstvenog vijeia po primitku
lzvjeiia, to lzvjeiie stavlja kao posebnu todku dnevnog reda prve sljedeie redovne sjednice
Znanstvenog vijeia. Na sjednicu se poziva i Predsjednik/ca povjerenstva radi usmenog obrazloZenja
lzvjelia. Predsjednik(ca Povjerenstva moZe ovlastiti i drugog dlana Povjerenstva da u ime
Povjerenstva izloii obrazloZenje lzvjeSia na sjednici ZV-a.

L4 Rasprava

o lzvje56u.Znanstveno vijeie

raspravlja

o lzvjeSiu, odluduje o njegovom

usvajanju

i

prosljetf ivanju Matidnom odboru.

15. Postupak u sluiaju odbijanja lzvje56a. U sludaju da Znanstveno vijeie odbije prihvatiti lzvjeSie, ili
je mi5ljenje Povjerenstva o izboru kandidata/tkinje u viSe znanstveno zvanje negativno, ono ie
kandidatu poslati Obavijest o negativnom miSljenju ZV-a o izboru u znanstveno zvanje.
16. Postupak u slutaju prihvadanja lzvje56a. U sludaju prihvaianja pozitivnog lzvjeiia povjerenstva od
strane Znanstvenog vijeia, to se lzvjeiie zajedno s Odlukom o prihvaianju ZV-a prosljeduje
Matidnom odboru, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, u pisanom i elektronskom
obliku. Organizaciju slanja dokumentacije vodi tajni5tvo Instituta.

V. Komunikacija s MatiEnim odborom i postupak u sluiaju potrebe za nadopunom

lzvjeS6a

predsjednika ZV o odlukama Matiinog odbora.TajniStvo Instituta obavjeStava
predsjednika/cu Znanstvenog vijeia o eventualnoj korespondenciji s Matidnim odborom, te o
dostavljenim odlukama Matidnog odbora,

17. Obavje5tavanje

vije6a o odlukama Matitnog odbora. Predsjednik/ca Znanstvenog
vijeia obavjeltava Znanstveno vijeie o odlukama Matidnog odbora, odnosno o zahtjevima za
nadopunom lzvje5ia Povjerenstva, te o prihvaianju iliodbijanju lzvje5ia povjerenstva. Znanstveno
vije6e raspravlja o ovim odlukama, odnosno zahtjevima, te po potrebi donosi odluke koje mogu
ukljudivati sluZbenu reakciju Instituta na odluku Matiinog odbora ili zamolbu Strudnom

18. ObavjeStavanje Znanstvenog

povjerenstvu za izbor u znanstveno zvanje da nadopuni lzvjeSie u skladu s preporukama Matiinog
odbora. Znans;tveno vijeie obavje5tava kandidata o potrebi za nadopunom izvjeiia.
19.

postupak u sluiaju potrebe za nadopunom lzvje56a. U sludaju da je potreba za nadopunom
lzvjeSia prihvaiena od strane ZV-a, predsjednik lcaZV-a kontaktira predsjednika/cu Povjerenstva
zaizbor u znanstveno zvanje s molbom da Povjerenstvo nadopuni lzvje5ie u skladu s preporukama
Matidnog odLrora. Predsjednik/ca Povjerenstva dopunjeno lzvjeSie dostavlja Znanstvenom vije6u.
predsjednik/caZV-a dopunjeno lzvjeSie stavlja kao posebnu todku dnevnog reda na prvu sljedeiu
redovnu sjednicu ZV-a, dime se postupak vraia na todku 12 ove procedure.

o konaEnoj odluci Matiinog odbora. Konadnu odluku Matidnog odbora (prihvaianje ili
odbijanje izbora kandidata u znanstveno zvanje) tajniStvo Instituta dostavlja kandidatu/kinji i
predsjedniku/ciZV-a. Predsjednik /caZY-a o odluci Matidnog odbora obavje5tava Znanstveno vijeie
na prvojsljedeiojsjednici, dime formalno zavrSava procedura ZY-ao izboru u znanstveno zvanje.

20 Obavijest

Ravnateljica
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