
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 26. ožujka 2014., 
donijelo je

Odluku o ocjenjivanju rada 
asistenata, viših asistenata / poslijedoktoranada i mentora

I.

Rad asistenta ocjenjuje se jednom godišnje temeljem pisanog izvješća o 
njegovu radu koje mentor asistenta podnosi Fakultetskom vijeću, u pravilu u mjesecu 
svibnju za prethodno razdoblje.

U izvješću se vrednuje asistentova uspješnost u znanstvenom i nastavnom 
radu te uspješnost na poslijediplomskom sveučilišnom studiju.

Izvješće treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu izvršavanja 
obveza koje proistječu iz ugovora o radu te o sljedećim elementima rada:

- urednost ispunjavanja obveza na poslijediplomskom sveučilišnom studiju,
- sudjelovanje u izvođenju nastave,
- sudjelovanje u radu na znanstvenom projektu,
- objavljivanje znanstvenih radova i njihovo vrednovanje,
- sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima,
- znanstveno usavršavanje u međunarodno prepoznatim ustanovama u zemlji i

inozemstvu,
- poštivanje plana rada,
- timski rad,
- nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje,
- posebna postignuća relevantna za odgovarajuće znanstveno polje, odnosno

područje.

Ova odredba odnosi se jednako na asistente -  znanstvene novake.

II.

Rad višeg asistenta, odnosno poslijedoktoranda ocjenjuje se jednom u dvije 
godine temeljem pisanog izvješća koje o svom radu viši asistent, odnosno 
poslijedoktorand podnosi Fakultetskom vijeću, u pravilu u mjesecu svibnju za 
prethodno razdoblje.

Viši asistent / poslijedoktorand u svom izvješću vrednuje svoju uspješnost u 
znanstvenom i nastavnom radu te poslijedoktorskom usavršavanju.

Izvješće treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu izvršavanja 
obveza koje proistječu iz ugovora o radu te o sljedećim elementima rada:

- sudjelovanje u izvođenju nastave,
- sudjelovanje u radu na znanstvenom projektu,



- objavljivanje znanstvenih radova i njihovo vrednovanje,
- sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima,
- znanstveno usavršavanje u međunarodno prepoznatim znanstvenim 

ustanovama u zemlji i inozemstvu,
- poštivanje plana rada,
- timski rad,
- nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje,
- posebna postignuća relevantna za odgovarajuće znanstveno polje, odnosno 

područje.

Ova odredba odnosi se jednako na više asistente, odnosno poslijedoktorande
-  znanstvene novake.

III.

Rad mentora asistenta ocjenjuje se jednom u dvije godine temeljem pisanog 
izvješća kojega o svom radu mentor asistenta podnosi Fakultetskom vijeću i ocjene 
asistenta o mentorstvu nastavnika, u pravilu u mjesecu svibnju za prethodno 
razdoblje.

Izvješće treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu izvršavanja 
obveza mentora asistenta koje proistječu iz ugovora o radu te o sljedećim 
elementima rada:

- znanstvena aktivnost (broj i kategorizacija objavljenih znanstvenih radova; 
citiranost; vođenje znanstvenih projekata, odnosno sudjelovanje u njima)

- praćenje rada asistenta u okviru poslijediplomskog sveučilišnog studija,
- poticanje na objavljivanje znanstvenih radova i stjecanje kompetencija 

potrebnih za samostalni istraživački rad,
- gostovanja na međunarodno prepoznatim znanstvenim ustanovama u zemlji i 

inozemstvu,
- usavršavanje u kompetencijama ključnim za mentorski rad.

Asistent se o mentorstvu nastavnika očituje pisanom ocjenom nastavnikovog 
pristupa preuzetim mentorskim obvezama i uspješnosti njihove suradnje.

IV.

Ocjene kojim se ocjenjuju rad i uspješnost asistenata i viših asistenata, 
odnosno poslijedoktoranada, asistenata i viših asistenata, odnosno 
poslijedoktoranada -  znanstvenih novaka, te mentora asistenata su: osobito 
uspješan, uspješan i neuspješan.

Izvješća o radu, s prijedlogom ocjene, asistenata i viših asistenata, odnosno 
poslijedoktoranada, asistenata i viših asistenata, odnosno poslijedoktoranada -  
znanstvenih novaka, te mentora asistenata za sjednicu Fakultetskog vijeća priprema 
povjerenstvo u sastavu:

- prodekan za znanost,
- predstojnik odgovarajuće katedre,



- predstojnik odgovarajućeg Zavoda, odnosno voditelj odgovarajućeg projekta.

U slučaju da isti nastavnik obnaša više dužnosti, dekan u povjerenstvo 
imenuje drugog nastavnika odgovarajuće katedre, odnosno odgovarajućeg 
poslijediplomskog sveučilišnog studija, odnosno smjera poslijediplomskog 
sveučilišnog studija.
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