
Povjerenstvo za utvrđivanje rang-liste kandidata 

prijavljenih za Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) 

 

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet 

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak 

 

KRITERIJI ZA RANGIRANJE KANDIDATA ZA PRIJAVU 

 NA NATJEČAJ ZA AKADEMSKU MOBILNOST U 2020. GODINI (prvi krug) 

Kriteriji za stavke Natječaja: 

a) Odlazna mobilnost prema strateškim partnerima 

Kriterij Bodovi 

1. Znanstveni doprinos i svrsishodnost 

predloženog radnog plana 
0-20 

2. Međunarodna prepoznatljivost institucije 

domaćina 
0-10 

3. Prijedlog radnog plana kandidata uključuje 

održavanje nastave na stranoj instituciji 
0-20 

4. Kandidati nisu sudjelovali na razmjeni u okviru 

Natječaja za akademsku mobilnost u zadnje 

dvije godine 

0-20 

5. Prijedlog radnog plana kandidata uključuje 

znanstveno-istraživački rad na stranoj instituciji 
0-10 

6. Broj znanstvenih radova publiciranih u 

časopisima u posljednjih pet godina 
0-10 

7. Jačina utjecajnih faktora radova navedenih pod 

kriterijem broj 5. 
0-10 

UKUPNO 100 

 

 

b) Prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome 

svijetu 

Kriterij Bodovi 

1. Znanstveni doprinos i svrsishodnost predloženog     

radnog plana 
0-20 

2. Međunarodna prepoznatljivost institucije  

   domaćina 
0-10 

3. Prijedlog radnog plana kandidata uključuje 

   održavanje nastave na stranoj instituciji 
0-20 

4. Kandidati nisu sudjelovali na razmjeni u okviru  

   Natječaja za akademsku mobilnost u zadnje dvije  

   godine 

0-20 



5. Prijedlog radnog plana kandidata uključuje  

   znanstveno-istraživački rad na stranoj instituciji 
0-10 

6. Broj znanstvenih radova publiciranih u  

   časopisima u posljednjih pet godina 
0-10 

7. Jačina utjecajnih faktora radova navedenih pod  

    kriterijem broj 5. 
0-10 

UKUPNO 100 

 

c) Mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu 

Kriterij Bodovi 

1. Kandidat je zaposlenik Metalurškog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 
10 

2. Broj znanstvenih radova publiciranih u 

časopisima 
0-20 

3. Jačina utjecajnih faktora radova navedenih pod 

kriterijem broj 2. 
0-20 

4. Broj znanstvenih radova publiciranih u Zborniku 

radova s međunarodne konferencije 
0-15 

5. Broj znanstvenih radova publiciranih u Zborniku 

radova s domaće konferencije 
0-10 

6. Prisustvovanje na znanstvenim skupovima 0-5 

7. Kandidati nisu sudjelovali na razmjeni u okviru 

Natječaja za akademsku mobilnost u zadnje dvije 

godine 

20 

UKUPNO 100 

 

Članovi Povjerenstva za utvrđivanje rang-liste kandidata: 

                       

1. Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić 

 

                                                                         
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić 

 

 

 

3. Doc. dr. sc. Martina Lovrenić-Jugović 


