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KRITERIJI IZVRSNOSTI 
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zamolilo je 19. listopada 2012. godine sve rektore javnih 

sveučilišta i ravnatelje javnih znanstvenih instituta da do 26. listopada dostave prijedlog posebnih 

kriterija izvrsnosti za zapošljavanje znanstvenih novaka na znanstvena odnosno znanstveno-nastavna 

radna mjesta, s ciljem da se osigura dodatno unaprjeđenje kvalitete znanstvene i nastavne djelatnosti u 

Republici Hrvatskoj. 

Kriteriji izvrsnosti koje su predložila javna sveučilišta i javni znanstveni instituti te koje je 

Ministarstvo ujedinilo su: 

1. objavljeni znanstveni radovi u prvoj kvartili najvrsnijih časopisa u razmatranom području 

znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama u kojima je pristupnik prvi ili dopisni 

(corresponding) autor; 

2. autorstvo knjiga (monografije) ili uredništvo zbornika uglednih međunarodnih skupova; 

3. ispunjavanje barem dvostruko viših kriterija od potrebnih minimalnih uvjeta za izbor u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u predmetnom području znanosti; 

4. posebna postignuća relevantna za predmetno područje znanosti; 

5. poslijediplomsko/poslijedoktorsko usavršavanje na uglednoj inozemnoj instituciji (npr. prema 

plasmanu sveučilišta na referentnim listama međunarodnog rangiranja) od najmanje godine 

dana; 

6. održavanje pozvanih predavanja na uglednim inozemnim institucijama i/ili 

pozvanih/uvodnih/plenarnih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima; 

7. sudjelovanje u međunarodnim kompetitivnim projektima (EU okvirni programi, NIH, HERA i 

slični projekti); 

8. članstvo u znanstvenim odborima međunarodnih znanstvenih skupova; 

9. dobivene ugledne nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje (npr. Državna nagrada za 

znanost znanstvenim novacima); 

10. članstvo u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa u razmatranom području 

znanosti; 

11. obavljene recenzije za ugledne međunarodne znanstvene časopise u predmetnom području 

znanosti; 

12. dokazana primjena rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom sektoru te 

registrirani međunarodni patenti; 

13. značajno sudjelovanje u nastavi te obrazovanje s ciljem unaprjeđenja vlastitih nastavnih 

kompetencija; 

14. dokazana aktivnost na popularizaciji znanosti; 

15. preporuke najmanje jednoga uglednoga domaćeg i najmanje jednoga uglednoga 

međunarodnog znanstvenika. 

 

DOSTAVA PRIJEDLOGA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZNANSTVENIH NOVAKA 
 

Ministarstvo je 13. studenoga 2012. godine pozvalo sva javna sveučilišta i javne znanstvene institute 

da do 15. prosinca dostave svoje prijedloge za zapošljavanje najuspješnijih znanstvenih novaka. 

Kandidati su uza zakonske uvjete za izbor na znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja i na 
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odgovarajuća radna mjesta morali zadovoljiti i spomenute kriterije izvrsnosti te dostaviti 

dokumentaciju koja to dokazuje. 

Zaprimljeno je 137 formalno važećih prijava vrsnih mladih znanstvenika. 

Po područjima znanosti broj pristiglih prijava je sljedeći: 

Biomedicina i zdravstvo:   23 kandidata 

Biotehničke znanosti:    11 kandidata 

Društvene znanosti:     32 kandidata 

Interdisciplinarno područje (društveno):  2 kandidata 

Humanističke znanosti:    34 kandidata 

Prirodne znanosti:    23 kandidata 

Tehničke znanosti:    12 kandidata 

 

EVALUACIJA I ODABIR NAJUSPJEŠNIJIH ZNANSTVENIH NOVAKA 
 

Ministarstvo je 7. siječnja 2013. godine zamolilo članove Odbora za podjelu državnih nagrada za 

znanost da između pristiglih prijava odabere najuspješnije pristupnike u Republici Hrvatskoj prema 

kriterijima izvrsnosti. U postupak vrednovanja pristiglih prijava članovi Odbora mogli su uključiti i 

članove Stručnih povjerenstava prema područjima znanosti, a za sam postupak vrednovanja nisu bila 

predviđena niti utrošena financijska sredstva. 

Odbor za podjelu državnih nagrada je u dva kruga evaluacije od 137 kandidata odabrao 30 

najuspješnijih kandidata. Ministarstvo je proslijedilo njihove prijave Međunarodnome znanstvenom 

savjetu MZOS-a na završnu evaluaciju. Međunarodni znanstveni savjet je odabrao konačnih 20 

najuspješnijih znanstvenih novaka u RH. Njihova imena navodimo prema abecednome redu:  

 

REDNI 

BROJ 

PREZIME, IME 

PRISTUPNIKA 
USTANOVA ZAPOSLENJA 

1. dr. sc. Brčić, Marino Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

2. dr. sc. Carović-Stanko, Klaudija Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

3. dr. sc. Geld, Renata Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

4. dr. sc. Habek, Mario Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

5. dr. sc. Jugović, Ivana Institut za društvena istraživanja Zagreb 

6. dr. sc. Katalinić, Maja 
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 

Zagreb 

7. dr. sc. Kolčić, Ivana Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 

8. dr. sc. Kovač, Vjekoslav 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

9. dr. sc. Krajačić, Goran 
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 

Zagrebu 

10. dr. sc. Krajin,a Zlatan Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
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11. dr. sc. Marjanović, Marko Institut Ruđer Bošković Zagreb 

12. dr. sc. Mimica, Ante 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

13. dr. sc. Mišćenić, Emilia Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 

14. dr. sc. Primorac, Jakša HAZU 

15. dr. sc. Smolić, Martina 
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku 

16. dr. sc. Smoljanović, Tomislav Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

17. dr. sc. Španić, Valentina Poljoprivredni institut Osijek 

18. dr. sc. Tulić, Damir Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

19. dr. sc. Vedriš, Trpimir Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

20. dr. sc. Žučko, Jurica 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prema ustanovi predlagatelja broj odabranih kandidata je sljedeći: 

HAZU:      1 kandidat 

Javni znanstveni instituti:    4 kandidata 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku:  1 kandidat 

Sveučilište u Rijeci:     3 kandidata 

Sveučilište u Splitu:     1 kandidat 

Sveučilište u Zagrebu:     10 kandidata 

 

 

 


