Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,
94/13, 139/13 i 101/14), članka 29. i članka 92. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 36. sjednici, održanoj dana 28. travnja 2015.
godine, donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU IMENOVANJA I PRAVIMA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS NA
SVEUČILIŠTU JURJA DOBRILE U PULI
Članak 1.
Pravilnikom o postupku imenovanja i pravima počasnog zvanja professor emeritus na
Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Pravilnik) pobliže se uređuju uvjeti i postupak za
dodjelu počasnog zvanja professor emeritus te prava počasnog zvanja professor
emeritus na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište).
Članak 2.
Počasno zvanje professor emeritus može se dodijeliti zaslužnim redovitim profesorima u
trajnom zvanju Sveučilišta u mirovini koji su se posebno istakli svojim znanstvenim ili
umjetničkim radom, imaju posebne zasluge za razvoj i napredak Sveučilišta, te su
ostvarili međunarodnu reputaciju na temelju međunarodno priznate nastavne,
znanstvene ili umjetničke izvrsnosti.
Članak 3.
Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje se na prijedlog vijeća znanstvenonastavne, odnosno umjetničko-nastavne sastavnice (dalje: sastavnice) ili najmanje tri
člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Senat) koji moraju biti u znanstvenonastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju. Prijedlog se može podnijeti u roku
od godine dana računajući od dana umirovljenja redovitog profesora.
Prijedlog mora sadržavati suglasnost predloženika, životopis predloženika, opis njegova
znanstvenog/umjetničkog i nastavnog rada, popis radova te obrazloženje njegova
iznimnog doprinosa, u smislu čl. 2. Pravilnika.
Članak 4.
Nakon primitka prijedloga iz prethodnog članka, Senat imenuje povjerenstvo od tri člana
u najvišem znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom ili znanstvenom zvanju od
kojih najmanje dva člana moraju biti iz predloženikove uže struke, a koje razmatra
prijedlog i daje mišljenje o prijedlogu.
Mišljenje povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova.
Konačnu odluku o dodjeljivanju počasnog zvanja professor emeritus na temelju mišljenja
i prijedloga povjerenstva donosi Senat.

Članak 5.
Professor emeritus može sudjelovati u znanstvenoistraživačkom i umjetničkom radu i
izvođenju nastave, biti član povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-nastavna,
odnosno umjetničko-nastavna zvanja i postupcima stjecanja akademskog naziva
sveučilišni specijalist i akademskog stupnja doktor znanosti i umjetnosti.
Članak 6.
Iznimno od postupka propisanog ovim Pravilnikom, svim rektorima Sveučilišta u
mirovini, uz njihovu suglasnost, dodjeljuje se počasno zvanje professor emeritus
posebnom odlukom Senata.
Iznimno, počasno zvanje professor emritus može se dodijeliti na prijedlog rektora
Sveučilišta, o kojem prijedlogu mišljenje daje Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi
Senat Sveučilišta.
Članka 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o postupku imenovanja i
pravima professora emeritusa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 27. rujna 2010.
godine (Klasa: 003-05/10-01/06-01, Ur. broj: 380/10-01/-1).
Povjerenstvu imenovanom prema Pravilniku o postupku imenovanja i pravima
professora emeritusa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 27. rujna 2010. godine
mandat prestaje stupanjem na snagu ovog Pravilnika.
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