
Treća bodovna skupina / Znanstveno-nastavne aktivnosti /  

Podnošenje zahtjeva za bodovanje III. bodovne 

skupine 

Ime i prezime:  …………………………………  Specijalizacija/Modul: ………………………………… 

Ciklus: ……….    Godina studija: ………………….  Semestar: ………. 
 

 

Skupina Naziv aktivnosti Broj bodova 

Skupina I. Vrsta rada  

 

 

 

 

I. 

 

(1) Izvorni znanstveni rad 

a1 5 

a2 4 

 

(2) Pregledni rad 

a1 4 

a2 3 

 

(3) Stručni rad 

a1 3 

a2 2 

Skupina II. Sudjelovanje u istraživačkom radu:  

 

 

II. 

(a) visokoga učilišta ili 

(b) znanstveno-istraživačkog instituta; 

(c) u trajanju od (najmanje) godinu dana; 

(d) uz potvrdu voditelja 

 

 

3 

Skupina III. Nazočnost/predavanje na: Nazočnost* Predavanje 

 

 

 

III. 

(a) jednodnevni međunarodni znanstveni skup 1,5 2,5 

(b) dvodnevni međunarodni znanstveni skup 2 3,5 

(c) trodnevni međunarodni znanstveni skup 2,5 4 

(d) jednodnevni domaći znanstveni skup 0,5 1,5 

(e) dvodnevni domaći znanstveni skup 1 2,5 

(f) trodnevni domaći znanstveni skup 1,5 3 

(g) tečajevi trajnog usavršavanja 1  

(h) tribine, okrugli stolovi 0,5 1 

(i) javno predavanje 1  

Skupina IV. Didaktička aktivnost  
(podrazumijeva sudjelovanje u izvođenju nastave, seminara, vježbi, unutar 

studijskog programa) 

2 

 
Student/ica je u ………… semestru ……………… godine  ostvario/la …….. bodova. 

Voditelj specijalizacije/modula    

    

________________________________________ 

    



NAPUTAK 
 

1. Prigodom upisa u svaki semestar student(ica) podnosi zahtjev za bodovanje III. bodovne   

(v. obrazac na prednjoj stranici); 

2. Prema navedenim uputama student(ica) odabire znanstvene ili didaktičke aktivnosti; 

3. U indeks također upisuje znanstvene i didaktičke aktivnosti; 

4. Na kraju semestra temeljem utvrđenog broja ostvarenih bodova  

(v. prednju stranicu), voditelj specijalizacije potpisuje indeks; 

5. Za utvrđivanje ostvarenog broja bodova student(ica) treba priložiti: 

-  za ostvarene bodove unutar I. bodovne skupine: izjavu glavnog autora ili  

glavnog urednika časopisa; 

-  za ostvarene bodove unutar II. bodovne skupine: izjavu glavnog voditelja ili  

    zamjenika znanstvenog projekta; 

-  za ostvarene bodove unutar III. bodovne skupine: potvrdnicu organizatora  

    skupa ili trajnog usavršavanja ili predavanja; 

  -  za ostvarenje bodova unutar IV. skupine: izjavu sveučilišnog nastavnika pod  

    čijim se nadzorom izvela didaktička aktivnost. 

    

Reference koje se odnose na oznake s prve stranice: 

1) Prva skupina znanstvenih aktivnosti temelji se na minimalnim uvjetima za   

      izbor u znanstvena zvanja na području humanističkih znanosti (v. Narodne  

      novine, 1997., br. 38, str. 1506); 

2) Međunarodni znanstveni skupovi su oni koji su organizirani od svjetske 

      ili europske udruge (organizacije) ili od najmanje triju zemalja; 

3) Domaći znanstveni skupovi su svi oni koje organiziraju nacionalne udruge i ustanove  

       bez obzira jesu i s međunarodnim sudjelovanjem ili bez njega. 

 

* Uvjet za stjecanje predviđenog broja bodova za nazočnost na znanstvenom skupu je potvrda 

o sudjelovanju i detaljno pisano izvješće o tom skupu koje student/ica podnosi 

mentoru/studijskom savjetniku. 

 


