Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. lipnja
2022. donijelo je

PRAVILNIK O IZBORU U NASLOVNA
ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA
(NASLOVNE NASTAVNIKE)
NA PRAVNOM FAKULTETU
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje postupak te načela izbora u naslovna znanstveno-nastavna
zvanja (naslovnih nastavnika) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem
tekstu: Fakultet).
Članak 2.
Na predmetima koje izvodi jedna katedra Fakulteta je istodobno moguće imati do dva
nastavnika u naslovnom zvanju koja mogu sudjelovati u nastavi.
Članak 3.
Na jednom predmetu nije moguće imati više osoba u naslovnom znanstveno-nastavnom
zvanju (naslovnih nastavnika).
Članak 4.
Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (naslovnog nastavnika) može
se raspisati za sudjelovanje u izvođenju dijela ili cijele nastave na predmetu koji nosi
najmanje 4 ECTS boda i koji se izvodi na integriranom preddiplomskom i diplomskom
pravnom studiju, preddiplomskom sveučilišnom studiju i diplomskim sveučilišnim
studijskim programima.
Ograničenje glede broja ECTS bodova iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na predmete
koje izvodi Katedra za strane jezike.

Članak 5.
Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje daje
katedra većinom glasova nastavnika izabranih na znanstveno-nastavna radna mjesta na
katedri.
Na prijedlog katedre iz stavka 1. ovog članka, odluku o potrebi raspisivanja natječaja za
izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (naslovnog nastavnika) donosi Fakultetsko
vijeće.
Članak 6.
Pristupnik na natječaju mora ispunjavati uvjete utvrđene zakonom koji uređuje sustav
znanosti i visokog obrazovanja, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i
Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja za izbor u odgovarajuće zvanje.
Uz uvjete propisane člancima 17. i 18. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
za izbor u odgovarajuće zvanje pristupnik mora u kategoriji a1 imati najmanje jedan bod
više i najmanje dva samostalna znanstvena rada.
Uz uvjete navedene u čl. 5. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstvenostručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, za svaku kategoriju
potrebno je zadovoljiti po jedan dodatni uvjet.
Članak 7.
Nakon isteka roka na koji je izabrana osoba u naslovnom zvanju u prethodnom natječaju
mora se raspisati natječaj za izbor u isto ili više zvanje.
Ako osoba u naslovnom zvanju ne ispunjava uvjete za izbor u isto ili više zvanje neće moći
sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave predmeta na kojem je izabrana u
prethodnom natječaju.
Članak 8.
Ovlašćuje se dekan da za postojeće naslovne nastavnike izabrane na Fakultetu, uz
prethodno mišljenje katedre, odredi predmet na kojem naslovni nastavnik sudjeluje u
izvođenju dijela ili cijele nastave, ako taj predmet nije bio određen.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Fakulteta.
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