Temeljem članka 33. Statuta Visokog učilišta Algebra, a u skladu s Pravilnikom o sustavu osiguravanja
kvalitete Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra na sjednici održanoj 23. prosinca
2021. godine donosi:

PRAVILNIK O VREDNOVANJU ZNANSTVENOG I
UMJETNIČKOG RADA TE ISTRAŽIVAČKIH
AKTIVNOSTI VISOKOG UČILIŠTA ALGEBRA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i svrha Pravilnika
(1) Pravilnikom o vrednovanju znanstvenog i umjetničkog rada te istraživačkih aktivnosti Visokog učilišta
Algebra propisuju se kriteriji i postupci u vrednovanju znanstvenog rada i istraživačkih aktivnosti na
Visokom učilištu Algebra u područjima prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i
interdisciplinarnih znanosti te u području umjetnosti.
(2) Svrha ovog Pravilnika je vrednovanje i nagrađivanje izvrsnosti zaposlenika u njihovom znanstvenom
i/ili umjetničkom području rada i istraživačkim aktivnostima te uključuje sljedeće:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

objavljivanje znanstvenih radova;
unapređenje znanstvene djelatnosti Visokog učilišta Algebra;
poticajne mjere za prijavu domaćih i međunarodnih znanstvenih, istraživačkih, tehnoloških
projekata i projekata prekogranične suradnje;
nagrađivanje domaćih i međunarodnih znanstvenih, istraživačkih, tehnoloških projekata i
projekata prekogranične suradnje putem nagrada;
poticanje mjera u cilju unapređenja pojavnosti Visokog učilišta Algebra,
izvrsnost u znanstvenom ostvarenju Visokog učilišta Algebra.

II. PRAVO NA POTICAJNE MJERE I NAGRAĐIVANJE

(1) Pravo na poticajne mjere i nagrađivanje iz Članka 1. imaju zaposlenici Visokog učilišta Algebra koji se
smještaju prema slijedećim kategorijama statusa:
A - Status se stječe sklapanjem ugovora o radu koji ne uključuje dedicirano vrijeme za obavljanje
znanstvenog rada i istraživačkih aktivnosti u okviru radnog vremena.
B - Status se stječe sklapanjem ugovora o radu koji uključuje izvođenje nastave te dedicirano vrijeme
za obavljanje znanstvenog rada i istraživačkih aktivnosti u okviru radnog vremena.
C - Status se stječe sklapanjem ugovora o radu i Odlukom Dekana o statusu istraživača i članstva u
istraživačkoj grupi.
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(2) Pravo na poticajne mjere i nagrađivanje iz Članka 1. imaju vanjski suradnici Visokog učilišta Algebra
koji se smještaju prema slijedećim kategorijama statusa:
A - Status se stječe sklapanjem ugovora o suradnji koji uključuje izvođenje nastave.
B - Status se stječe sklapanjem ugovora o suradnji koji uključuje izvođenje nastave te Odlukom Dekana
o statusu istraživača i članstva u istraživačkoj grupi.
C - Status se stječe sklapanjem ugovora o suradnji koji uključuje izvođenje nastave te Odlukom Dekana
o statusu istraživača i članstva u istraživačkoj grupi.
(3) Odlukom Dekana o statusu istraživača i članstva u istraživačkoj grupi utvrđuje se pripadnost
zaposlenika i vanjskih suradnika istraživačkim grupama.
(4) Odlukom o minimalnim uvjetima znanstvene izvrsnosti, koju donosi Dekan za svaku akademsku
godinu, utvrđuju se minimalni uvjeti za svaku kategoriju zaposlenika, odnosno vanjskih suradnika.
(5) Svaki zaposlenik i vanjski suradnik konkurira za vrednovanje i prikupljanje bodova te ostvaruje pravo
na nagradu za broj prikupljenih bodova preko minimalnih uvjeta.
(6) Za ostvarenje prava na poticajne mjere i nagrade zaposlenici i suradnici Visokog učilišta Algebra
moraju biti izabrani u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna, suradnička ili umjetnička zvanja.
(7) Iznos nagrade utvrđuje se Odlukom o poticanju znanstvene izvrsnosti za svaku akademsku godinu
koju donosi Dekan, a isplaćuje se na zahtjev autora a prema raspodjeli definiranoj u Obrascu A koji je
sastavni dio ovog Pravilnika.

II.

OBJ AVLJIVANJE ZNANSTVENIH RADOVA

(1) Radovi u znanstvenim područjima prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih te interdisciplinarnih
znanosti koji se vrednuju uključuju:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

znanstveni rad ili poglavlje u knjizi indeksiran u WoSCC u kvartilu Q1/Q2
znanstveni rad ili poglavlje u knjizi indeksiran u WoSCC u kvartilu Q3/Q4
znanstveni rad ili poglavlje u knjizi indeksiran u SCOPUS u kvartilu Q1/Q2
znanstveni rad ili poglavlje u knjizi indeksiran u SCOPUS u kvartilu Q3/Q4
patent
autorstvo izdanih sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga stranih izdavača
autorstvo izdanih sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga domaćih izdavača

III . AKTIVNOSTI U PODRUČJU UMJETNOSTI

(1) Aktivnosti u području umjetnosti uključuju sljedeće:
a.

Umjetnički projekti međunarodnoga značaja u zemlji i inozemstvu (izložbe, multimedijalni projekti,
projekti u izvedbenim umjetnostima, projekti oblikovanja vizualnih komunikacija, književni projekti)
ili zastupljenost u stalnim postavima muzeja, modernih galerija i javnih zbirki u zemlji i inozemstvu;
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b.

Umjetnička djela ostvarena izvan izložbenih prostora (freska, vitraj, mozaik, reljef, javna kiparska
djela, medalje, tapiserije, grafičke mape, spomenički projekti, instalacije te opsežniji projekti dizajna
vizualnih komunikacija, multimedijalni projekti);

c.

Umjetnički projekti od značaja u zemlji i inozemstvu (izložbe, multimedijalni projekti, projekti u
izvedbenim umjetnostima, projekti oblikovanja vizualnih komunikacija, književni projekti);

d.

Autorstvo ili suautorstvo udžbenika, stručne knjige iz umjetničkoga područja;

(2) Izložbama se podrazumijevaju samostalne izložbe u uvaženim galerijama i izložbenim prostorima,
koncepcijske (žirirane) skupne izložbe u likovnim medijima (slikarstvo, kiparstvo, grafika, crtež te dizajn
vizualnih komunikacija).
(3) Multimedijalni projektom se podrazumijevaju samostalne izložbe u uvaženim galerijama i izložbenim
prostorima, koncepcijske (žirirane) skupne izložbe u mediju fotografija, video, film, računalna
umjetnost, performans i drugi oblici suvremenoga umjetničkoga izražavanja.
(4) Projektima u izvedbenim umjetnostima podrazumijevaju se samostalni koncertni nastupi, koncertni
nastupi u okviru orkestra, zbora, vodstvo orkestra i zborova, koji su izvedeni u relevantnim koncertnim
prostorima te festivalima s tradicijom, izdanja audio nosača zvuka samostalno ili u okviru orkestra,
zbora.
(5) Književni projekti podrazumijevaju objavljene knjige, originalni dramski tekstovi, adaptacije dramskih
tekstova, radovi objavljeni u časopisima, zbornicima, knjigama te elektroničkim medijima (radio,
televizija, Internet).

IV. UNAPREĐENJE ZNANSTVENE DJEL ATNOSTI

(1) Radi unaprjeđenja znanstvene djelatnosti Visokog učilišta Algebra utvrđuju se sljedeće kategorije i
vrste odobrivih troškova:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

trošak objave znanstvenih radova indeksiranih u WoSCC i/ili SCOPUS;
odlazak na konferenciju što uključuje troškove kotizacije, prijevoza i dnevnice;
troškove suradnje sa znanstvenicima s drugih institucija koji nisu obuhvaćeni ERASMUS
projektima i drugim načinima financiranja (troškovi smještaja, prijevoza i dnevnice);
nabave knjiga, znanstvenih časopisa i kopije znanstvenih članaka;
nabave računalnih programa / licence;
nabave opreme za istraživanje i ostale nabave po posebnom odobrenju Dekana.

(2) Odlučivanje o iznosima odobrenih troškova provodi se sukladno proceduri propisanoj ovim Pravilnikom
te u skladu s Odlukom o poticanju znanstvene izvrsnosti.
(3) Visoko učilište osigurava financijska sredstva u cijelosti za troškove objave (naknada časopisa za
objavu, troškovi lektoriranja, troškovi prijevoda) znanstvenih i stručnih radova u inozemnim i/ili domaćim
časopisima referiranim u WoSCC i/ili SCOPUS bazi podataka u područjima relevantnim za izbor u
znanstveno zvanje, do iznosa definiranog Odlukom o poticanju znanstvene izvrsnosti.
(4) Iznimno, ako iznos troška za objavu rada premašuje iznos definiran Odlukom o poticanju znanstvene
izvrsnosti, o podmirivanju razlike odlučuje Dekan.
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(5) Financijska sredstva osiguravaju se u cijelosti, prema Odluci o poticanju znanstvene izvrsnosti, ako je
osoba prvi autor ili odgovorni (engleski „corresponding“) autor na radu te ako je kao prva afilijacija
autora navedeno Visoko učilište Algebra. U suprotnom Visoko učilište Algebra osigurava financijska
sredstva za troškove objave proporcionalno broju autora na radu.

V. POTICAJNE MJERE Z A PRIJ AVU PROJEKATA

(1) Za svaku uspješnu prijavu domaćeg ili međunarodnog znanstvenog, istraživačkog, tehnološkog
projekta ili projekta prekogranične suradnje, osobi koja je sudjelovala u projektnoj prijavi isplaćuje se
neto iznos definiran Odlukom o poticanju znanstvene izvrsnosti, raspodijeljen prema Obrascu A.
(2) Voditelj istraživačke grupe popunjava Obrazac A zamolbu za dodjelu poticajne mjere, te može
raspodijeliti ukupni iznos na suradnike koji su sudjelovali u prijavi projekta prema Obrascu A.
(3) Financijska sredstva osiguravaju se u cijelosti, prema Odluci o poticanju znanstvene izvrsnosti, za
osobe koje su kao prvu afilijaciju naveli Visoko učilište Algebra.

VI. NAGRADE Z A ODOBRENE DOMAĆIH PROJEKTE

(1) Za odobreni projekt Visokog učilišta Algebra, pri čemu je Visoko učilište Algebra institucija koja je
nositelj projekta, isplaćuje se nagrada osobama koje su sudjelovale u sastavljanu prijave a koje su u
jednom od statusa iz Članka 2.
(2) Iznos nagrade utvrđuje se prema broju bodova ostvarenih za pojedini projekt podijeljeno s 20 i bruto
vrijednosti jednog boda koja se utvrđuje za svaku akademsku godinu Odlukom o poticanju znanstvene
izvrsnosti, a isplaćuje se na zahtjev voditelja projekta prema raspodjeli utvrđenoj u Obrascu A.
(3) Financijska sredstva osiguravaju se u cijelosti, prema Odluci o poticanju znanstvene izvrsnosti, za
osobe koje su kao prvu afilijaciju naveli Visoko učilište Algebra.

VII. POTICAJNE MJERE U CILJU UNAPREĐENJ A POJAVNOSTI

(1) Autorima izdanja (knjiga, zbirki zadataka i si.) osobama koje su u jednom od statusa iz Članka 1.
podmiruju se troškovi u visini definiranoj Odlukom o poticanju znanstvene izvrsnosti za svako izdano
izdanje, a podmiruju se troškovi recenzije, prijevoda na strani jezik, lektoriranja i tiskanja.
(2) Financijska sredstva osiguravaju se u cijelosti, prema Odluci o poticanju znanstvene izvrsnosti, za
osobe koje su kao prvu afilijaciju naveli Visoko učilište Algebra.
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VIII. IZVRSNOST U ZNANSTVENOM OSTVARENJU

(1) Izvrsnost će se na Visokom učilištu Algebra nagrađivati temeljem znanstvenog i/ili umjetničkog
ostvarenja, a na prijedlog Prodekana za znanost i istraživanje grupe kao nagrada zaposleniku i/ili
suradniku Visokog učilišta Algebra koji je u jednom od statusa iz Članka 2. za razdoblje jedne
akademske godine.
(2) Nagrada za izvrsnost u akademskoj godini sastoji od svečane povelje te novčane nagrade u visini
definiranoj Odlukom o poticanju znanstvene izvrsnosti.
(3) Za godišnju nagradu može biti predloženo više osoba koji su u jednom od statusa iz Članka 2.

IX. NAČIN PREDLAG ANJ A N AGR ADA I POTICAJNIH MJERA

(1) Prijedlog za dodjelu nagrada i poticajnih mjera predaje se Prodekanu za znanost i istraživanje u
pisanom obliku od strane voditelja istraživačke grupe ili člana tijela Visokog učilišta Algebra na
pripadajućem Obrascu A koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagrade ili poticajne mjere nije potpun ili ne sadržava dovoljno
elemenata za odlučivanje, Prodekan za znanost i istraživanje može od predlagatelja tražiti dopunu
prijedloga.
(3) Prodekan za znanost i istraživanje dostavit će prijedloge Dekanu koji odlučuje o dodjeli nagrada i
poticajnih mjera, u okviru svoje nadležnosti u odlučivanju o financijskim pitanjima, sukladno Statutu
Visokog učilišta Algebra.

X. DODJEL A NAG RADA I POTICAJ NIH MJERA

(1) Nagrade se isplaćuju na žiro račun osobe koja je navedena u prijedlogu za dodjelu nagrade i poticajnih
mjera na pripadajućem dijelu Obrasca A i prema raspodjeli utvrđenoj u istima.

XI. PRIJEL AZNE I Z AVRŠNE ODREDBE

Tumačenje odredbi Pravilnika i na koga se odnosi
(1) Obrazac A nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(2) Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je dekan Visokog učilišta Algebra.
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Stupanje na snagu
(1) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Primjena pojedinih odredbi
(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se od akademske godine 2022./2023.
KLASA:
URBROJ:
Stranica:
Napisala:
Donijelo:

602-04/21-01/42
251-321-21-03-06
7+1
Radna skupina za izradu Pravilnika o vrednovanju znanstvenog i umjetničkog
rada te istraživačkih aktivnosti Visokog učilišta Algebra
Stručno vijeće

Predsjednik Stručnog vijeća Visokog učilišta Algebra
Dekan
doc. dr. sc. Mislav Balković, prof. v. š.
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Obrazac A Zamolba za dodjelu poticajne mjere
Predlagatelj / Voditelj istraživačke grupe (ime i prezime):
Osoba koja se predlaže (status, ime i prezime):
Opis zahtjeva/mjere:
Kriterij raspodjele i iznos:
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