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Na temelju članka 59. i članka 92. stavak 3 i 4  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju («Narodne novine» br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09 i 63/11) i članka 29. Statuta 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 27. sjednici 

održanoj dana 30. rujna 2019. godine donosi 

 

 

PRAVILNIK O POČASNOM DOKTORATU (HONORIS CAUSA) I  

POČASNOM PROFESORU (HONORIS PROFESSOR) SVEUČILIŠTA  

JURJA DOBRILE U PULE 

 

Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o počasnom doktoratu (honoris causa) i počasnom profesoru (honoris 

professor) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu Pravilnik) pobliže se 

uređuju uvjeti za dodjelu i postupak dodjele priznanja počasnog doktorata i počasnog 

profesora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište). 

  

Članak 2. 

Sveučilište dodjeljuje pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu priznanja za ostvarene 

rezultate ,doprinose od posebnog društvenog interesa, ostvarenu međunarodnu 

suradnju, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice 

obrazovanje znanstvenog i umjetničkog podmlatka. 

 

Postupak dodjeljivanja priznanja 

 

                                                                 Članak 3. 

Priznanja iz članka 1. ovog Pravilnika dodjeljuje Senat Sveučilišta na prijedlog 

rektora ili fakultetskog /stručnog vijeća sveučilišne sastavnice. 

Godišnji broj dodjele pojedinih priznanja može biti  jedan, za svako navedeno 

priznanje. 

 

I. Počasni doktorat (honoris causa) 

 

                                                                   Članak 4. 

Uglednoj javnoj osobi za poseban doprinos od trajnog značaja za razvoj ili 

znanstveniku/nastavniku iz zemlje i inozemstva koja je značajno doprinijela svjetskoj 

znanosti ili značajno utjecala na razvitak znanstvenih istraživanja, te doktorsku i 

postdoktorsku izobrazbu nastavnika i znanstvenika Sveučilišta, kao i osobama, koje 

su svojim radom pridonijele napretku i promociji Sveučilišta, Sveučilište može 

dodijeliti počasni doktorat. 

       

Članak 5. 

Prijedlog  za dodjelu počasnog doktorata mora biti obrazložen i sadržavati: 

- životopis predloženika, 

- opis javnog i znanstvenog doprinosa predloženika na kojem se temelji prijedlog 

odnosno razloge zbog kojih se predlaže dodjela počasnog doktorata s jasno istaknutim 

doprinosom svjetskoj znanosti i razvoju Sveučilišta. 
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Članak 6. 

O prijedlogu za dodjeljivanje počasnog doktorata   raspravlja  Senat, koji imenuje 

Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata od 3 (tri) 

istaknuta zaposlenika iz  znanstveno-nastavnog, znanstvenog ili umjetničkog područja 

za koje se počasni doktorat dodjeljuje. 

Stručno povjerenstvo je dužno razmotriti prijedlog za dodjelu počasnog doktorata te 

dostaviti Senatu izvješće s ocjenom prijedloga, najkasnije u roku od 30 dana od dana 

imenovanja. Članovi  Stručnog povjerenstva daju izdvojena izvješća,a predsjednik 

stručnog povjerenstva podnosi zajedničko izvješće. 

Izvješće(zajedničko) Stručnog povjerenstva sadrži: 

- životopis predloženika, opis javnog, znanstvenog i nastavnog rada predloženika te 

valorizaciju izuzetnog doprinosa predloženika u znanosti, nastavi i napretku vezanom 

za znanost, društvo i čovječanstvo uopće. 

Pod izuzetnim doprinosom smatraju se vrhunski znanstveni, nastavni i javni doprinosi 

domaćih i stranih nastavnika, znanstvenika ili javnih djelatnika koji su međunarodno 

priznati, sukladno međunarodnim znanstveno priznatim mjerilima. 

 

Članak 7. 

Odluku o dodjeli počasnog doktorata nakon provedene rasprave, natpolovičnom 

većinom donosi Senat . 

 

Članak 8. 

Diplomu počasnog doktorata potpisuje rektor. 

Diploma sadrži: predlagatelja počasnog doktorata, odluku  Senata o dodjeli počasnog 

doktorata s kratkim obrazloženjem, datum promocije i potpis rektora.                                                             

Sveučilište vodi posebnu evidenciju o dodijeljenim počasnim doktoratima. 

 

                                                                 Članak 9. 

Promocija počasnog doktora obavlja se povodom obilježavanja Dana Sveučilišta ili 

druge svečane prigode. 

Rektor promovira predloženika u počasnog doktora Sveučilišta. 

Diplomu počasnog doktora uručuje rektor na prigodnoj svečanosti, pri čemu iznosi 

biografske podatke o predloženiku, sažetak njegovoga rada i razloge zbog kojih je 

dodijeljen počasni doktorat. 

 

                                                                 Članak 10. 

Počasni doktorat može se oduzeti ako se utvrdi da se njegov nositelj teško ogriješio o 

načela na temelju kojih mu je počasni doktorat dodijeljen. 

Počasni doktorat oduzima se u postupku koji je istovjetan postupku dodjele počasnog 

doktorata. 

Ako Senat donese odluku o oduzimanju počasnog doktorata, rektor će svojom 

odlukom poništiti diplomu. 

 

II. Počasni profesor (honoris professor) 

 

 

                                    Članak 11. 
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Priznanje počasnog profesora (honoris professor) dodjeljuje se nastavnicima, 

znanstvenicima i istaknutim stručnjacima iznimnog međunarodnog ugleda, koji 

aktivno surađuju i doprinose  aktivnostima  Sveučilišta, a nisu njegovi zaposlenici. 

U vrednovanju međunarodnog ugleda predloženika za priznanje počasnog profesora 

primjenjuju se pojedinačno ili skupno kriteriji znanstvene, umjetničke, nastavne ili 

stručne izvrsnosti, postignuća iz područja institucijskog razvoja i doprinosa 

akademskoj zajednici. 

 

Članak 12. 

Prijedlog za pokretanje postupka dodjele priznanja počasnog profesora podnosi 

rektor, čelnik sastavnice ili najmanje tri člana stručnog vijeća sveučilišne sastavnice 

uz pribavljenu suglasnost predloženika. 

Prijedlog za dodjelu priznanja počasni profesor sadrži: životopis, dokumentaciju o 

ispunjavanju uvjeta iz članka 11. na kojima se temelji prijedlog odnosno razloge zbog 

kojih se predlaže dodjela priznanja počasni profesor te opis aktivnosti doprinosa 

promicanju i razvoju strateških ciljeva Sveučilišta. 

Prijedlog za dodjelu priznanja počasni profesor upućuje se Odboru za nastavu i 

studente. Odbor za nastavu i studente predlaže Senatu pokretanje postupka za dodjelu 

priznanja počasni profesor i sastav Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga. 

Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana u znanstveno-nastavnom zvanju od kojih 

najmanje  jedan član mora biti sadašnji ili bivši zaposlenik Sveučilišta. 

Svi članovi Stručnog povjerenstva potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba interesa, te 

svaki član Stručnog povjerenstva podnosi neovisnu ocjenu, mišljenje i prijedlog o 

dodjeli priznanja počasnog profesora./te  Stručno povjerenstvo podnosi zajednički 

prijedlog o dodjeli priznanja počasni profesor. 

Na temelju pribavljenog mišljenja i prijedloga Stručnog povjerenstva, Odbor za 

nastavu i studente upućuje konačno izvješće s prijedlogom o dodjeli priznanja počasni 

profesor. Konačnu odluku o dodjeli priznanja počasni profesor donosi Senat 

dvotrećinskom većinom.  

 

                                                                   Članak 13. 

Osobi s dodijeljenim priznanjem počasni profesor može se sukladno odluci 

fakultetskog/stručnog vijeća sveučilišne sastavnice u smislu članka 91. stavak 3 

Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli povjeriti izvođenje dijela nastave iz određenog  

nastavnog predmeta jednu akademsku godinu. 

 

                                                                    Članak 14. 

Počasno priznanje počasni profesor prestaje ukoliko osoba postane zaposlenik 

Sveučilišta ili ukoliko Senat Sveučilišta donese odluku o oduzimanju priznanja. 

 

                                                                    Članak 15. 

Na postupak dodjele, izradu, sadržaj i evidenciju diploma o počasnom profesoru te 

postupak oduzimanja priznanja počasni profesor na odgovarajući način primjenjuju se 

odredbe u svezi dodjele počasnog doktorata. 

 

                                                                     Članak 16. 

Danom stupanja  na snagu  ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o počasnom 

doktoratu (honoris causa) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli KLASA:  003-05/13-01/01-

01, URBROJ:   380-13-01-1 6. veljače 2013.godine. 

 



 4 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama 

Sveučilišta      

 

KLASA: 003-05/19-01/07 

URBROJ: 380-01-19-1 

 

U Puli, 30. rujna 2019. godine 

 

 

                                                                                         Rektor 

 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 

 

 


