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1 Svrha 
 
Ovim se postupkom definira postupak dodjele počasnog znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja 
professor emeritus kojeg dodjeljuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zaslužnim znanstvenim 
savjetnicima i redovitim profesorima u mirovini koji su svojim znanstvenim ili umjetničkim radom posebno istaknuli i 
ostvarili međunarodnu reputaciju. 
 
2 Područje primjene 
 
Ovaj se postupak primjenjuje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
3 Odgovornost 
 
Za provođenje ovog postupka odgovorno je Povjerenstvo za razmatranje prijedloga i davanje mišljenja s prijedlogom za 
dodjelu počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja 
professor emeritus. 
 
4 Postupak 
 
Znanstvenik emeritus ima pravo sudjelovati u znanstvenim projektima znanstvenim istraživanjima na sveučilišnim 
institutima i znanstvenim istraživanjima na drugim znanstveno-nastavnim sastavnicama sveučilišta i biti član 
Povjerenstva u postupcima izbora u znanstvena zvanja. 
Professor emeritus ima pravo sudjelovati i izvođenju nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima, biti član 
povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja. 
 
Postupak se provodi u skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-
nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu kojim se određuju uvjeti i postupak za 
dodjelu počasnih zvanja znanstvenik emeritus i professor emeritus te prava znanstvenika emeritusa i professora 
emeritusa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
4.1. Predlagatelj (tri člana Senata ili stručno vijeće znanstveno-nastavne i umjetničko nastavne sastavnice) podnose 

prijedlog koji sadrži: 
- suglasnost predloženika 
- životopis predloženika 
- opis njegova znanstvenog i nastavnog rada 
- popis radova te obrazloženje njegova iznimnog doprinosa i 
- suglasnost znanstveno-nastavne sastavnice ili umjetničko nastavne sastavnice koja je predlagatelj da će 

osigurati sredstva za njegov rad (prostor, oprema, novčana naknada i drugo). 
4.2. Senat imenuje Povjerenstvo za razmatranje prijedloga i davanje mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog 

znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor 
emeritus od najmanje pet članova. Većina članova povjerenstva mora biti izvan znanstveno-nastavne odnosno 
umjetničko-nastavne sastavnice koja je podnijela prijedlog. 

4.3. Izvješće Povjerenstva koje je razmotrilo prijedlog i dalo svoje mišljenje s prijedlogom sadrži: životopis 
predloženika, opis njegova znanstvenog, nastavnog i javnog rada, popis radova te obrazloženje njegova 
iznimnog doprinosa mišljenje i prijedlog. 

4.4. Odluka Senata o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili 
umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus. 
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4.5. Izrada diplome i svečana promocija te upisivanje u Knjigu professora emeritusa. 
4.6. Pohrana dokumentacije u pismohrani Rektorata. 
 
5 Dokumentacija 
Obrazac za podnošenje Izvješća Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanje mišljenja s prijedlogom za dodjelu 
počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor 
emeritus  
 
6 Referentni dokumenti 
Pravilnik o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog 
zvanja professor emeritus na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (od 27. travnja 2009.) 
 


