Na temelju članka 59. i 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članaka 21. i 89. Statuta
Sveučilišta u Zagrebu Senat Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.) na 1. sjednici održanoj 12.
listopada 2010. godine, donio je
PRAVILNIK
o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus

Članak 1.
(1) Počasno zvanje i titula professor emeritus može se dodijeliti umirovljenom redovitom profesoru Sveučilišta u
Zagrebu u trajnom zvanju.
(2) Na svečanoj sjednici Senata u povodu Dana Sveučilišta proglašava se izbor osoba koje stječu počasno zvanje i titulu

professor emeritus.
Članak 2.
(1) Predloženik za izbor u počasno zvanje professor emeritus, da bi bio izabran mora imati posebne zasluge za razvitak i
napredak Sveučilišta te priznati međunarodni i domaći znanstveni/umjetnički, stručni i pedagoški doprinos.
(2) Predloženik također mora imati bogatu publicističku djelatnost, bogato iskustvo u organiziranju međunarodnih
znanstvenih, umjetničkih ili strukovnih skupova, a pri izboru uzet će se u obzir i je li bio dobitnik značajnijih domaćih
i međunarodnih nagrada i odličja te je li bio obnašatelj najvažnijih funkcija na Sveučilištu ili visokom učilištu.
Članak 3.
(1) Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu na Sveučilištu, odnosno visokom učilištu na kojemu je radio do
umirovljenja.
(2) Professor emeritus može sudjelovati u izvođenju nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima te biti
članom povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna zvanja te u
postupcima stjecanje doktorata znanosti, doktorata umjetnosti i drugih poslijediplomskih akademskih stupnjeva, u
skladu s odlukom visokog učilišta.
(3) Professor emeritus ima pravo sudjelovati u znanstvenoistraživačkom i umjetničkom radu na Sveučilištu, u skladu s
odlukom visokog učilišta.

Članak 4.
(1) Sveučilište u Zagrebu godišnje dodjeljuje, u pravilu, petnaest počasnih zvanja i titula professor emeritus.
(2) Broj predloženika koje svako visoko učilište može predložiti u pet akademskih godina utvrđuje Senat Sveučilišta na
prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja.
(3) Ukupan broj predloženika za petogodišnje razdoblje, u pravilu, ne može biti veći od osamdeset.
(4) Svakom visokom učilištu utvrđuje se petogodišnja kvota, koja je promjenjiva.
(5) Kvota za svako visoko učilište određuje se na temelju broja redovitih profesora u trajnom zvanju za koje se očekuje
da će u narednom petogodištu otići u mirovinu.
(6) Redovitim članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i bivšim rektorima počasno zvanje professor
emeritus dodjeljuje se izvan kvota određenih u prethodnim stavcima ovoga članka.
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Članak 5.
Visoka učilišta u sastavu Sveučilišta dužna su voditi brigu o tome kada pojedini od njihovih zaslužnih profesora odlazi
u mirovinu te s tim uskladiti svoj petogodišnji prijedlog za izbor u zvanje professor emeritus.
Članak 6.
Senat Sveučilište dodjeljuje počasno zvanje i titulu professor emeritus na temelju izvješća Povjerenstva za utvrđivanje
kriterija i potvrdu izbora u zvanja, a nakon prethodno provedenog postupka utvrđenog ovim Pravilnikom.
Članak 7.
(1) Senat Sveučilišta jednom tijekom akademske godine donosi odluku o pokretanju postupka izbora u počasno zvanje
i dodjelu titule professor emeritus.
(2) Nakon obavijesti Rektora o pokretanju postupka iz stavka 1. ovoga članka, visoko učilište dostavlja Senatu
obrazloženi prijedlog koji sadržava:
- detaljan životopis i popis radova predloženika,
- opis njegovih posebnih zasluga iz kojeg je vidljivo da udovoljava uvjetima iz članka 2. ovoga Pravilnika,
- predloženikovu suglasnost za izbor i
- izjavu visokog učilišta koje ga predlaže da će predloženiku omogućiti sudjelovanje u nastavnom i
znanstvenom odnosno umjetničkom radu u skladu s ovim pravilnikom.
(3) Za umirovljenog redovitog profesora u trajnom zvanju koji je obnašao dužnost rektora prijedlog iz stavka 2. ovoga
članaka može podnijeti Rektor.

Članak 8.
(1) Nakon primitka prijedloga iz članka 7., stavka 2. ovoga Pravilnika, Senat imenuje povjerenstvo za ocjenu prijedloga
od tri člana u najvišem znanstveno-nastavnom/umjetničko-znanstvenom ili znanstvenom zvanju, od kojih najmanje
dva člana moraju biti iz predloženikove uže struke.
(2) Članovi povjerenstva imaju pravo od predlagatelja zatražiti dodatnu dokumentaciju i obavijesti o predloženikovu
nastavnom i znanstvenom radu te njegovim posebnim uspjesima i zaslugama.

Članak 9.
(1) Povjerenstvo iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u
zvanja pisano izvješće s ocjenom i svojim mišljenjem, koje potpisuju svi članovi povjerenstva.
(2) Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja dostavlja izvješće povjerenstva iz članka 8. stavka 1.
zajedno sa svojim izvješćem Senatu Sveučilišta radi donošenja odluke o dodjeli počasnog zvanja i titule professor

emeritus.

Članak 10.
(1) Professor emeritus, osim osobe u tom počasnom zvanju koja je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, ima pravo na mjesečnu naknadu koju, za određenu kalendarsku godinu, na prijedlog Rektorskog kolegija
u širem sastavu utvrđuje Rektor.
(2) Mjesečna naknada iz stavka 1. ovog članka pripada osobi izabranoj u zvanje professor emeritus neovisno o naknadi
koju može ostvariti za znanstveni, umjetnički i nastavni rad iz članka 3. ovoga pravilnika, u skladu s odgovarajućim
aktima odnosno odlukama visokog učilišta.
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(3) Sredstva za isplatu naknade iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u cjelovitom iznosu kojim se financira
Sveučilište na poziciji Rektorata, a sredstva za naknade za znanstveni i umjetnički nastavni rad iz članka 3. ovoga
pravilnika koja se isplaćuju na temelju odgovarajućih akata odnosno odluka visokog učilišta osigurava visoko učilište
za koje je rad obavljen.

Članak 11.
U slučaju osobito teške povrede Etičkog kodeksa, odredbi Statuta ili drugih pravila Sveučilišta u Zagrebu koje se
odnose na rad i ponašanje nastavnika, odlukom Senata može se, na prijedlog Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i
potvrdu izbora u zvanja, oduzeti počasno zvanje professor emeritus.

Članak 12.
Nazivi i pojmovni sklopovi korišteni u ovom pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se bez diskriminacije
jednako na osobe ženskog i muškog roda.

Članak 13.
Svi redoviti profesori u trajnom zvanju izabrani u počasno zvanje professor emeritus prije stupanja na snagu ovoga
pravilnika zadržavaju podijeljeno im počasno zvanje i titulu, a pripadajuća prava ostvaruju u skladu s odredbama ovog
Pravilnika.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Sveučilišta, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
kojeg je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na sjednici održanoj 16. studenog 2004.
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