Na temelju članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07. – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11 i
94/13) , te članka 38. Statuta Instituta za povijest umjetnosti, Znanstveno vijeća Instituta na
10. sjednici održanoj dana 09. listopada 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA
ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA U INSTITUTU ZA POVIJEST
UMJETNOSTI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu
za povijest umjetnosti.
Članak 2.
(1) Postupak izbora na znanstvena radna mjesta uređen je Zakonom o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Instituta.
(2) Izbor na znanstvena radna mjesta obavlja se na temelju javnoga natječaja koji raspisuje
Znanstveno vijeće Instituta. Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom
tisku, na službenim mrežnim stranicama Instituta te na središnjem EURAXESS portalu
(http://ec.europa.eu/euraxess/).

(3) Natječaji iz prethodnog stavka raspisuju se sukladno dobivenim suglasnostima
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ukoliko se radna mjesta financiraju iz sredstava
Državnog proračuna, a u okvirima Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za povijest
umjetnosti.
(4) Institut može pojedina radna mjesta financirati i iz sredstava koje ostvari iz drugih izvora.
(5) Tročlano povjerenstvo koje je imenovalo Znanstveno vijeće Instituta procjenjuje
zadovoljavaju li pristupnici opće uvjete natječaja i dodatne uvjete za izbor na znanstvena
radna mjesta te podnosi Znanstvenom vijeću ocjenu o pristupnicima i predlaže kandidata za
radno mjesto raspisano natječajem.
(6) Konačnu odluku o izboru na znanstveno radno mjesto donosi Znanstveno vijeće na
temelju izvješća natječajnog povjerenstva.
II. UVJETI ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA
Članak 3.
Znanstvena radna mjesta su:
- znanstveni suradnik
- viši znanstveni suradnik
- znanstveni savjetnik
- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
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Članak 4.
Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisniku znanstvenika u istom ili
višem znanstvenom zvanju.
Članak 5.
Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za povijest umjetnosti su:
1. radno iskustvo na znanstvenom projektu ili obavljeno fundamentalno
povijesnoumjetničko istraživanje (terenski i arhivski rad)
2. vođenje znanstvenog projekta
3. suradnja na međunarodnom znanstvenom projektu
4. sudjelovanje u međunarodnim diskusijama relevantnim za struku
5. sudjelovanje na najmanje 5 (pet) znanstvenih skupova
6. članstvo u organizacijskom odboru znanstvenog skupa
7. stručno usavršavanje u inozemstvu od najmanje 6 (šest) mjeseci
8. pozicija glavnog urednika znanstvenog časopisa
9. pozicija glavnog urednika stručnog časopisa - najmanje 2 (dvije) godine
10. članstvo u uredništvu znanstvenog časopisa - najmanje 2 (dvije) godine
11. članstvo u uredništvu stručnog časopisa - najmanje 3 (tri) godine
12. uredništvo najmanje 2 (dvije) znanstvene knjige, monografije ili zbornika
13. recenziranje znanstvenog projekta
14. recenziranje najmanje 6 (šest) znanstvenih radova u znanstvenoj periodici
15. recenziranje najmanje 2 (dvije) znanstvene knjige, monografije, udžbenika ili
zbornika
16. sudjelovanje u visokoškolskoj nastavi na dodiplomskoj ili diplomskoj razini najmanje 2 (dva) semestra
17. sudjelovanje u visokoškolskoj nastavi na poslijediplomskoj razini
18. mentorstvo u visokoškolskoj nastavi na poslijediplomskoj razini
19. članstvo u najmanje 2 (dva) povjerenstva za obranu radova za stjecanje
akademskih stupnjeva
20. pozicija predsjednika u znanstvenim i strukovnim udruženjima
21. članstvo u upravnom odboru ili vijeću znanstvenog ili strukovnog udruženja –
najmanje 1 (jedan) mandat
22. članstvo u upravnom odboru ili vijeću znanstvenih, kulturnih ili javnih institucija ili
funkcije u tijelima javne uprave – najmanje 1 mandat
23. sudjelovanje u najmanje 2 (dvije) znanstvene ili stručne prosudbene komisije,
povjerenstva ili radne skupine
24. nagrada za znanstveno, stručno ili publicističko djelovanje
25. održana najmanje 3 (tri) javna predavanja
26. autorstvo retrospektivne ili problemske izložbe
27. autorsko sudjelovanje u pripremi najmanje 2 (dvije) opsežnije tematske ili
kulturološke izložbe
28. autorstvo najmanje 5 (pet) predgovora kataloga izložbe
29. autorstvo najmanje 2 (dva) elaborata ili konzervatorske studije
30. autorstvo srednjoškolskog ili visokoškolskog udžbenika
31. autorstvo baze podataka ili specijalističkog izbora građe
32. kontinuirano likovno-kritičarsko djelovanje u medijima – najmanje 15 (petnaest)
tekstova (radio, televizija, periodika, mrežne publikacije)
33. publicirani prijevod djela značajnog za disciplinu
Podaci o ispunjavanju uvjeta navode se zasebno u sklopu prijave na javni natječaj.
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elanak 6.
Pristupnik na natjedaj za radno mjesto znanstvenog suradnika obavezno mora zadovoljiti
najmanje 6 (Sest) dodatnih uvjeta iz dlanka 5. ovog Pravilnika.

elanak 7.
Pristupnik na natjedaj za radno mjesto vi5eg znanstvenog suradnika obavezno mora
zadovoljiti najmanje 8 (osam) dodatnih uvjeta iz Clanka 5. ovog Pravilnika.
dlanak 8.
Pristupnik na natjedaj za radno mjesto znanstvenog savjetnika obvezno mora zadovoljiti
najmanje 12 (dvanaest) dodatnih uvjeta iz dlanka 5. ovog Pravilnika.

Glanak 9.
Pristupnik na natjedaj za radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju obvezno
mora zadovoljiti najmanje 16 (Sesnaest) dodatnih uvjeta iz dlanka 5. ovog Pravilnika.

III. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
elanak 10.
(1) Utvrduje se da je sindikalni povjerenik lnstituta upoznat i suglasan s ovim Pravilnikom.

(2) Svi postupci izbora na znanstvena radna mjesta pokrenuti prije stupanja na snagu ovog
Pravilnika, provest 6e se sukladno pravilima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja
navedenih postupaka.
(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj plodi, a bit 6e objavljen
na sluZbenim mreZnim stranicama lnstituta,
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U Zagrebu, 09. listopad 2013.

predsjednica
Utvrduje se da je Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u lnstitutu za
povijest umjetnostiobjavljen na oglasnoj plo6i lnstituta dana 08. studenog 2013. godine te je stupio na
snagu dana 16. studenog 2013. godine.
Ravnatelj lnstituta: dr.sc. Mi
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