SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
UNIVERSITAS STUDIORUM RAGUSINA

PRAVILNIK
O DODJELI POČASNOG ZVANJA
PROFESSOR EMERITUS

Dubrovnik, prosinac 2004.

Na temelju članaka 59. i 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
("Narodne novine", br. 123/03., 198/03. i 105/04.), zaključka Rektorskog zbora od 19.
studenoga 2004., članaka 127., 128. i 129. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta
u Dubrovniku, na sjednici održanoj 22. prosinca 2004., donio je

PRAVILNIK
O DODJELI POČASNOG ZVANJA
PROFESSOR EMERITUS
Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus (dalje u tekstu: Pravilnik)
uređuje se postupak i način kojim Sveučilište u Dubrovniku (dalje u tekstu: Sveučilište)
dodjeljuje počasno zvanje professor emeritus svojim zaslužnim redovitim profesorima u
trajnom zvanju u mirovini.
Predloženik za izbor u počasno zvanje professor emeritus mora imati priznati
znanstveni ili umjetnički, stručni i pedagoški doprinos za svoj znanstveno-nastavni rad, za
svoj nastavni predmet uvedenoga nasljednika i posebne zasluge za razvitak i napredak
Sveučilišta. Predloženik, također, mora imati zastupljenu publicističku djelatnost, iskustvo u
organiziranju strukovnih skupova, te da je dobitnik važnijih nagrada i priznanja.
Rektori Sveučilišta u Dubrovniku u mirovini bit će izabrani u zvanje professor
emeritus.
Članak 2.
Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu.
Professor emeritus može sudjelovati u izvođenju dijela nastave na sveučilišnim
poslijediplomskim studijima, biti članom povjerenstava u postupcima izbora u znanstvenonastavna zvanja, u postupcima za stjecanje doktorata znanosti, a iznimno, na temelju posebne
odluke Senata, može biti mentor jednom doktorandu godišnje.
Professor emeritus ima pravo sudjelovati u znanstvenoistraživačkom radu na
Sveučilištu.
Članak 3.
Broj predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus u pet akademskih
godina utvrđuje Senat na temelju prijedloga sveučilišnih odjela.
Prvo petogodišnje razdoblje počinje akademskom 2004./2005. godinom.
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Članak 4.
Prijedlog za dodjelu počasnoga zvanja professor emeritus može dati stručno vijeće
sveučilišnog odjela ili najmanje tri člana Senata.
Članak 5.
Sveučilišni odjeli dužni su skrbiti o tomu kad njihov zaslužni redoviti profesor u
trajnom zvanju odlazi u mirovinu i s time uskladiti svoj petogodišnji prijedlog za izbor u
zvanje professor emeritus.
Članak 6.
Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Senat razmatra jednom
tijekom akademske godine, to jest do 30. lipnja u godini.
Nakon što prethodno obavijesti rektora o namjeri predlaganja, stručno vijeće odjela ili
tri člana Senata dostavljaju Senatu obrazloženi prijedlog, koji sadržava:
-

predloženikovu suglasnost,
detaljan životopis i popis radova,
opis posebnih zasluga.
Članak 7.

Nakon primitka prijedloga iz članka 6. stavka 2. Pravilnika, Senat imenuje
povjerenstvo za ocjenu prijedloga od pet članova u najvišemu znanstveno-nastavnom ili
znanstvenom zvanju na Sveučilištu od kojih najmanje tri člana moraju biti iz
predloženikovoga znanstvenog područja.
Članak 8.
Povjerenstvo iz članka 7. Pravilnika podnosi Senatu pisano izvješće s ocjenom i
mišljenjem, koje potpisuju svi članovi povjerenstva.
Članak 9.
Professor emeritus ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 25% bruto
plaće koja pripada zaposleniku raspoređenomu na radno mjesto I. vrste – redoviti profesor u
trajnom zvanju na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u javnim službama i Zakona o plaćama u javnim službama.
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Mjesečna naknada iz stavka 1. ovoga članka pripada osobi izabranoj u počasno zvanje
professor emeritus neovisno o sudjelovanju u znanstvenom i nastavnom radu iz članka 2.
Pravilnika, za što ta osoba može biti posebno plaćena u skladu s odgovarajućim aktima ili
odlukama Sveučilišta.
Sredstva za isplatu mjesečne naknade osobi koja je izabrana u počasno zvanje
professor emeritus, osiguravaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilište.
Članak 10.
Odredbe Pravilnika koje se odnose na prava osoba izabranih u počasno zvanje
professor emeritus primjenjuju se i na osobe koje su već izabrane u to počasno zvanje.
Članak 11.
Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
U Dubrovniku, 22. prosinca 2004.

R e k t o r:
prof. dr. sc. Mateo Milković
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