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Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" - 123/03, 198/03, 105/04, 174/04), Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske na 
svojoj sjednici održanoj 28. rujna 2005. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja 

 

Članak 1. 

Pristupnik koji se prvi put bira u nastavno zvanje, obvezan je održati nastupno predavanje pred 
nastavnicima i studentima visokog učilišta koje je raspisalo natječaj. 

Nastupno predavanje održavaju pristupnici koji imaju pozitivno mišljenje Matičnog povjerenstva o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje. 

Nastupno predavanje ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje je podnijelo izvješće o ispunjavanju uvjeta za 
izbor u zvanje. 

 
Članak 2. 

Stručno povjerenstvo iz članka 1. stavka 3. ove Odluke predložit će pristupnicima temu, vrijeme i mjesto 
održavanja nastupnog predavanja te o tome obavijestiti čelnika visokog učilišta koje je raspisalo natječaj. 

Predložena tema nastupnog predavanja mora biti iz sadržaja jednog od kolegija koji pripada znanstvenom 
području, polju i grani za koje se pristupnik bira.  

 
Članak 3. 

Obavijest o nastupnom predavanju potpisuje čelnik visokog učilišta koje je raspisalo natječaj. 

Nastupno predavanje mora biti oglašeno 7 dana na oglasnim pločama visokog učilišta koje provodi 
natječajni postupak.  

 
Članak 4. 

Na nastupno predavanje obvezno se pozivaju članovi Stručnog vijeća studija visokog učilišta za kojeg je 
raspisan natječaj i studenti kolegija iz kojeg se održava nastupno predavanje.  

Na predavanje se mogu pozvati i druge osobe.  

Temeljem javnog oglasa predavanju mogu prisustvovati i osobe kojima nije upućen pisani poziv. 

 

Članak 5. 

Nastupno predavanje mora trajati jedan nastavni sat.  

Poslije nastupnog predavanja održava se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u 
svezi s temom predavanja.  

 
Članak 6. 

Nakon održanog nastupnog predavanja i rasprave, stručno povjerenstvo daje pisanu ocjenu o nastupnom 
predavanju te je dostavlja čelniku visokog učilišta koje je raspisalo natječaj.  

Ocjena nastupnog predavanja sastavni je dio izvješća Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za 
izbor u zvanje.  

Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu predloženikovih sposobnosti, a odnosi se 
naročito na: 

a.) poznavanje teme kroz predavanje i kroz odgovore na pitanja,  

b.) logično iznošenje sadržaja,  

c.) primjenjivost iznijetog gradiva i pristupa odreñenoj godini studija,  

d.) govorničke vještine,  
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e.) korištenje nastavnih pomagala, 

f.) druga zapažanja. 

Ocjenu predavanja potpisuju svi članovi povjerenstva.  

 
Članak 7. 

Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran u nastavno zvanje.  

 
Članak 8. 

Troškove postupka izbora i nastupnog predavanja snosi visoko učilište koje je raspisalo natječaj.  

 
Članak 9. 

Ovaj Pravilnik je sastavni dio Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
u nastavna zvanja, koju je donijelo Vijeće veleučilišta i visokih škola. 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Narodnim novinama''. 

 

KLASA: 602-04/05-01/48 

URBROJ: 251-379-02/05/21/3 

Zagreb, 28. rujna 2005. 

         Predsjednik Vijeća: 

 

  Prof. dr. sc. Mladen Havelka 

 


