
 

Temeljem članka 43.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 

198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) Znanstveno vijeće Instituta 

za antropologiju, na 146. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014 donosi  

 

PRAVILNIK  

O OCJENJIVANJU RADA ASISTENATA, POSLIJEDOKTORANADA I MENTORA 

 

I. Temeljne odredbe 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak, način, sadržaj i rokovi ocjenjivanja rada asistenata, 

poslijedoktoranada i mentora. 

Članak 2. 

Postupak imenovanja mentora, te obveze i prava mentora i asistenata/poslijedoktoranada 

utvrđen je Pravilnikom o mentorstvu Instituta za antropologiju. 

 

II. Postupak ocjenjivanja rada asistenata i poslijedoktoranada 

Članak 3. 

Svake godine Znanstveno vijeće Instituta za antropologiju (u daljnjem tekstu ZV) ocjenjuje 

rad asistenta temeljem pisanog izvješća mentora u kojem se vrednuje asistentova uspješnost u 

znanstvenom radu, kao i uspješnost na poslijediplomskom sveučilišnom studiju. 

Članak 4. 

Ocjenjivanje rada asistenata/poslijedoktoranada provodi se sa svrhom poticanja znanstvene 

izvrsnosti, učinkovitosti i odgovornosti.  

Članak 5. 

Jednom godišnje poslijedoktorand podnosi izvješće ZV-u o svom radu temeljem kojeg se 

vrednuje njegova uspješnost u znanstvenom radu. 

Članak 6. 

Rad asistenta i poslijedoktoranda može biti ocijenjen pozitivno ili negativno.  

Članak 7. 

Konačna ocjena izvješća donosi se i prihvaća na sjednici ZV-a i dostavlja 

asistentu/poslijedoktorandu. 

Članak 8. 

Asistent/poslijedoktorand može uputiti pisani prigovor Znanstvenom vijeću u roku od 15 dana 

od dana primitka pisane negativne ocjene ZV-a.  
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Članak 9. 

ZV može odbaciti prigovor zbog isteka roka za podnošenje, odbiti prigovor i potvrditi 

negativnu ocjenu rada, ili uvažiti prigovor.  

Odluku o prigovoru ZV je dužno donijeti u roku od 45 dana od dana primitka prigovora.  

Članak 10. 

 

Ako je asistent ili poslijedoktorand dva puta ocijenjen negativno, o drugom izvješću mišljenje 

donosi Upravno vijeće Instituta za antropologiju. 

Ako se drugo negativno izvješće usvoji, ravnatelj pokreće postupak redovitog otkaza ugovora 

o radu. 

 

 

III.  Sadržaj izvješća o radu asistenata/poslijedoktoranada 

Članak 11. 

Izvješće o radu asistenata/poslijedoktoranada sadržava sljedeće elemente: 

- znanstveno-istraživački rad u svrhu stjecanja kompetencija s ciljem razvoja sposobnosti 

samostalne kreacije i interpretacije novih znanja,  

- popis znanstvenih publikacija uz, posebice za poslijedoktorande, naznaku kako se rezultati 

prikazanih znanstvenih istraživanja mogu primijeniti na način da se generiraju nova 

znanja, odnosno da se kritički analiziraju ili sintetiziraju kompleksne ideje, 

- sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima te održane prezentacije na istima čime 

se pokazuje samostalnost u izlaganju zaključaka i rezultata istraživanja, 

- članstvo u znanstvenim odborima međunarodnih znanstvenih skupova, 

- posebna postignuća relevantna za predmetno područje znanosti, 

- dobivene nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje, 

- članstvo u uredništvu znanstvenih časopisa, 

- realizacija plana rada, 

- timski rad, 

- samostalnost u rješavanju zadataka s ciljem kontinuiranog napredovanja u teorijskom i 

primijenjenom istraživanju i razvoju novih tehnika, ideja i pristupa, 

- usavršavanja u inozemstvu, 

- sudjelovanje u izvođenju nastave, te vrednovanje iste od strane studenata, te mentora. 

Članak 12. 

Izvješće o radu asistenata/poslijedoktoranada podnosi se na Izvještaju za asistente i 

poslijedoktorande (Izvještaj AP) koji je u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. 

Članak 13. 

 

Ocjenjivanje rada asistenata i poslijedoktoranada provodi se sukladno odredbama Europske 

povelje za istraživače i Kodeksa za novačenje istraživača. 

 

 



 

IV.  Postupak ocjenjivanja rada mentora  

 

Članak 14. 

Najmanje jedanput u dvije godine ZV ocjenjuje rad mentora temeljem izvješća o radu koje 

podnosi mentor, te izvješća i ocjene asistenta o radu mentora. 

Mentor koji je dva puta ocijenjen negativno ne može više biti imenovan za mentora.  

 

V. Sadržaj izvješća o radu mentora 

Članak 15. 

Izvješće o radu mentora sadržava sljedeće elemente: 

- znanstvena aktivnost (broj objavljenih znanstvenih radova u časopisima relevantnim na 

međunarodnoj razini ili po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima (indeksiranim u 

međunarodnim bazama) i citiranost, 

- voditeljstvo kompetitivnih projekata, nacionalnih i posebice međunarodnih, te suradnički 

status na takvim projektima, 

- sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održana predavanja na znanstvenim skupovima, 

pozvana predavanja, 

- gostovanja na prestižnim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu, 

- realizacija plana istraživanja, 

- vođenje i praćenje kvalitete rada asistenta u okviru izrade doktorske disertacije,  

- osiguravanje asistentu/poslijedoktorandu uključivanje u rad na znanstvenom projektu, 

- određivanje teme doktorske disertacije,   

- praćenje rada asistenata u okviru poslijediplomskog studija,  

- poticanje asistenta/poslijedoktoranda na objavljivanje znanstvenih radova i stjecanje 

kompetencija potrebnih za samostalni istraživački rad, 

- usavršavanje u kompetencijama ključnim za mentorski rad, 

- pridržavanje odredbi Europske povelje za istraživače – Kodeksa o novačenju istraživača. 

 

Članak 16. 
Izvješće o radu mentora podnosi mentor i asistent na Izvješćima MM i MA koji su u prilogu 

ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.  

Članak 17. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Instituta za 

antropologiju. 

 

Ur. br: 1.3.-263/15 

U Zagrebu, dana 5. veljače 2015. 

 

 

 

        Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić, 

predsjednica Znanstvenog vijeća 

        Instituta za antropologiju 



 

IZVJEŠĆE O RADU ASISTENTA/POSLIJEDOKTORANDA (Izvješće AP) 

(ispunjava mentor/ poslijedoktorand) 

 

Razdoblje ocjenjivanja (upisati datume): od ___________ do ____________ 

 

Ime i prezime asistenta/poslijedoktoranda: _________________________________ 

 

Trajanje ugovora o radu (upisati datume): od ____________ do ____________  

 

Ime i prezime mentora: ______________________________ 

 

Upisan poslijediplomski studij (za asistente): _______________________________ 

 

1. Znanstveno-istraživački rad (rad u okviru znanstveno-istraživačkog projekta, terenska 

istraživanja, rad u laboratoriju, sudjelovanje u analizama podataka, sudjelovanje u 

pisanju znanstvenih radova i dr.): 

 

2. Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:  

 

3. Popis znanstvenih publikacija: 

 

4. Realizacija plana rada: 

 

5. Usavršavanja u inozemstvu: 

 

6. Samostalnost u rješavanju zadataka, timski rad: 

 

7. Sudjelovanje u izvođenju nastave: 

 

8. Posebna postignuća relevantna za predmetno područje znanosti, nagrade i priznanja za 

znanstveno djelovanje, članstvo u znanstvenim odborima međunarodnih znanstvenih 

skupova, članstvo u uredništvu znanstvenih časopisa, i dr: 

 

 

Zaključak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, _____________________            Ime i prezime: 

 

 

 

Potpis: 



 

IZVJEŠĆE O RADU MENTORA (Izvješće MM) 

(ispunjava mentor) 

 

Razdoblje ocjenjivanja (upisati datume): od ____________ do _____________ 

 

Ime i prezime mentora: ____________________________ 

 

Ime i prezime asistenta/poslijedoktoranda: _________________________________ 

 

 

1. Vođenje i praćenje rada asistenata u okviru poslijediplomskog studija (određivanje 

teme i tijek izrade doktorske disertacije):  

 

2. Osiguravanje asistentu/poslijedoktorandu sudjelovanje u radu na znanstvenom 

projektu i usavršavanje: 

 

3. Poticanje asistenta/poslijedoktoranda na objavljivanje znanstvenih radova i stjecanje 

kompetencija potrebnih za samostalni istraživački rad: 

 

4. Realizacija plana rada:  

 

5. Znanstvena aktivnost mentora (broj objavljenih znanstvenih radova u časopisima 

relevantnim na međunarodnoj razini ili po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima, 

indeksiranim u međunarodnim bazama i citiranost): 

 

6. Voditeljstvo kompetitivnih projekata, nacionalnih i posebice međunarodnih, te 

suradnički status na takvim projektima: 

 

7. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održana predavanja na znanstvenim 

skupovima, pozvana predavanja, gostovanja na prestižnim znanstvenim institucijama 

u zemlji i inozemstvu, usavršavanja: 

 

 

Zaključak: 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, ______________________  Ime i prezime: 

 

 

 

Potpis: 

 

 

 



 

IZVJEŠĆE O RADU MENTORA (Izvješće MA) 

(ispunjava asistent) 

 

Razdoblje ocjenjivanja (upisati datume): od ____________ do _____________ 

 

Ime i prezime asistenta: _________________________________ 

 

Ime i prezime mentora: ________________________________________________ 

 

 

1. Vođenje rada asistenta u okviru poslijediplomskog studija (određivanje teme i tijek 

izrade doktorske disertacije): 

 

2. Osiguravanje asistentu sudjelovanje u radu na znanstvenom projektu i usavršavanje: 

 

3. Realizacija plana rada: 

 

4. Poticanje asistenta na objavljivanje znanstvenih radova i stjecanje kompetencija 

potrebnih za samostalni istraživački rad: 

 

5. Dostupnost mentora i osiguravanje konzultacija: 

 

 

Zaključak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, _____________________   Ime i prezime: 

 

 

  

Potpis: 
 


