Na temelju članka 11. stavka 2. Pravilnika o izboru u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na
Sveučilištu u Dubrovniku koji je donesen na 109. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku održanoj
28. siječnja 2014., Stručno vijeće Odjela za komunikologiju, na svojoj sjednici održanoj 30. lipnja
2022. (SV 5/2022) donijelo je

ODLUKU
o dodatnim uvjetima i kriterijima te načinu vrednovanja pristupnika u postupcima po
natječajima za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na Odjelu
za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
Ovom se Odlukom razrađuje postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta i vrednovanja pristupnika po
natječaju za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na odgovarajuće radno mjesto, a kao
nadopuna općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH,
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. 101/14., 60/15. i 131/17.) i članku 11. stavku 1. Pravilnika o
izboru u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku.
Članak 2.
Pristupnik za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (dalje: Pristupnik) mora
ispunjavati obvezni uvjet stečenog doktorata znanosti u području i polju znanosti za koje je raspisan
natječaj, što se dokazuje diplomom te, ako je studij završen u inozemstvu i rješenjem o stručnom
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Uz uvjet iz prethodnog stavka, pristupnik mora ispunjavati sljedeće dodatne uvjete:
UVJET

DOKAZ

Aktivno znanje hrvatskog jezika
- za pristupnika koji nije hrvatski državljanin

Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu
sa
Zajedničkim europskim referentnim
okvirom za jezike (B2 u pisanju, govoru,
čitanju i razumijevanju)

Aktivno znanje engleskog jezika

Međunarodno priznati certifikat: CAE, CPE,
BEC, TOEFL, GMAT, TOEIC, APTIS i sl. u
skladu sa Zajedničkim europskim referentnim
okvirom za jezike (B2 u pisanju, govoru,
čitanju
i razumijevanju), ili potvrda
odgovarajuće
visokoškolske ustanove o
aktivnom znanju engleskog jezika, ili završen
studij na engleskom jeziku

Za ispunjavanje obveznih i dodatnih uvjeta ne dodjeljuju se bodovi u postupku vrednovanja.
Članak 3.
Pristupnici koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog članka, boduju se i rangiraju se temeljem dodatnih
kriterija i intervjua.
Članak 4.

Pristupnici mogu ostvariti bodove temeljem sljedećih dodatnih kriterija:
KRITERIJ

DOKAZ

BODOVI

Demonstratura ili drugi oblik rada u nastavi iz
područja i polja za koju je raspisan natječaj

Potvrda visokog učilišta

10

Ocjena rada u nastavi od strane studenata preko
4,000 iz područja i polja za koju je raspisan natječaj

Potvrda visokog učilišta

10

Sudjelovanje u znanstvenim i/ili stručnim projektima
iz područja i polja za koju je raspisan natječaj*

Potvrda visokog učilišta ili
ustanove koja je nositelj
projekta

8

Objavljen rad iz područja i polja za koju je raspisan
natječaj referiranim u bazama WoS ili Scopus**

Preslik rada s podacima o
Časopisu ili potvrda o
prihvaćenom članku

11

Prezentiran rad iz područja i polja za koju je
raspisan natječaj na konferenciji***

Potvrda o sudjelovanju na
konferenciji - preslik rada
s podacima o zborniku
radova

6

Preporuka sveučilišnog nastavnika iz područja i
polja za koji je raspisan natječaj, a koji je izravno
upoznat s pristupnikovim radom****

Preporuka

6

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

168

* Boduju se najviše 3 projekta, odnosno maksimalni broj bodova u ovoj kategoriji je 24.
** Boduje se najviše 8 radova, odnosno maksimalni broj bodova u ovoj kate
goriji je 88.
*** Boduje se najviše 5 konferencija, odnosno maksimalni broj bodova u ovoj kate
goriji je 30.
**** Preporuku ne može dati član Povjerenstva za izbor pristupnika. Ostvaruje se naznačeni broj bodova neovisno o
broju preporuka.

Članak 5.
Prijedlog Stručnog vijeća za raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistenta obvezno sadrži dodatne uvjete i kriterije utvrđene ovom Odlukom.
Članak 6.
Pristupnici propisanu dokumentaciju prilažu u neovjerenim preslikama, a odabrani pristupnik dužan je
nadležnim službama Sveučilišta predočiti ili dostaviti izvornik.
Članak 7.
Pristupnici koji uđu u uži izbor bit će upućeni na psihološko testiranje kod Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
Članak 8.
Pristupnici mogu na intervjuu ostvariti najviše 30 bodova.
Svaki član Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju može dodijeliti najviše 10 bodova svakom
kandidatu.

Članak 9.
Predsjednik Povjerenstva dostavlja Izvješće o provedenom izboru pristupnika Stručnom vijeću prije
dostavljanja Izvješća na dnevni red Senata, a Stručno vijeće Odjela za komunikologiju može Senatu
dostaviti mišljenje o provedenom postupku po natječaju i prijedlogu Povjerenstva .
Članak 10.
Ova Odluka primjenjuje se na sve postupke izbora u suradničko zvanje asistenta i na radna mjesta
pokrenute od njenog stupanja na snagu.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Odjela za komunikologiju
Sveučilišta u Dubrovniku.

Pročelnik Odjela za komunikologiju

prof.dr.sc. Mato Brautović

