
PRILOG 3.2. 

Vijeće područja za društvene znanosti 

 

Kriteriji za rangiranje prijava na natječaj  

za  

Potpore znanstvenim istraživanjima  

u području društvenih znanosti Sveučilišta Sjever  

 

1. Jednostavnost u prijavi i jednostavnost u ocjenjivanju. 
 

2. Voditelj može biti isključivo zaposlenik Sveučilišta Sjever (50% i više radni odnos), izabran u 
znanstveno-nastavno, znanstveno ili umjetničko-nastavno zvanje. 

Suradnici mogu biti: zaposlenici Sveučilišta Sjever u znanstveno-nastavnom, znanstvenom 
ili umjetničko-nastavnom zvanju, zaposlenici Sveučilišta koji imaju matični broj 
znanstvenika, zaposlenici Sveučilišta koji su doktorandi u znanstvenim područjima te 
asistenti u umjetničkom području. 

3. Zaposlenik Sveučilišta Sjever može sudjelovati kao voditelj u jednoj istraživačkoj skupini, 
dok u drugoj istraživačkoj skupini u okviru istog natječaja može sudjelovati samo kao 
suradnik. 

Prijedlozi za potpore rangiraju se prema znanstvenim radovima voditelja i suradnika. 
Voditelj prijavljuje do 10 radova na kojima je autor, a suradnici dodatnih 10 različitih radova 
(voditelj smije biti autor i na radovima suradnika). Voditelj i suradnici prijavljuju do 20 
različitih radova. 

4. U obzir se uzimaju objavljeni radovi od 01.01.2015. do roka za podnošenje zahtjeva za 
potpore, te međunarodni i domaći patenti prihvaćeni od 01.01.2015. do roka za podnošenje 
zahtjeva za potpore. Rad mora biti objavljen ili mora imati DOI broj. Ne priznaju se radovi 
koji su u postupku objavljivanja. 

5. Radovi se boduju u skladu s uvjetima za izbor u pojedinim područjima: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_652.html 

6. Potpore se rangiraju prema zbroju bodova voditelja i suradnika: 
Zbroj bodova za voditelja potpore  

(Zbroj bodova za suradnike potpore)*0,75  

UKUPNO  

 

7. Voditelj i suradnici odgovorni su za točnost pri prijavi radova koji se boduju. Prijava netočnih 
podataka za radove i deklariranje netočne kategorije rada diskvalificira prijavu za potporu iz 
daljnjeg postupka rangiranja. 

Područje društvenih znanosti: 

 
Kategorija Bodovi 

 (a1) pogledati trenutno važeće kriterije u društvenom području  
za izbore u znanstvena zvanja uvjete od 1. do 6 

1,0 
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 (a2) pogledati trenutno važeće kriterije u društvenom području 
za izbore u znanstvena zvanja uvjete od 1. do 6 

0,5 

 

 

DOPUNA: 

1. Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati objavljene znanstvene radove 
(a2) te posebno radove objavljene u međunarodno priznatim časopisima i 
publikacijama (a1) i to u ukupnom broju prema sljedećoj strukturi:      
    

2. Međunarodno priznatim časopisom i publikacijom (a1) smatra se časopis i 
publikacija s barem jednom od ovih značajki: 

 ima međunarodno uredništvo i inozemne recenzente; 
 časopis ili publikacija zastupljena je u jednoj od baza podataka koju svake 

godine na prijedlog Područnog vijeća za društvene znanosti potvrđuje 
Nacionalno vijeće za znanost. 
 

3. Znanstvenim radom smatra se: 
 članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, 

pregledni rad ili prethodno priopćenje; 
 poglavlje u knjizi; 
 rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini. 

 
4. Knjiga se vrednuje kao tri rada u odgovarajućoj kategoriji ako: 

 većim dijelom sadržaja monografski obuhvaća znanstveno područje u kojem 
se vrši izbor pristupnika; 

 ima recenzije od najmanje dva recenzenta upisana u registar znanstvenika 
ili od recenzenata iz inozemstva koji svojstvo znanstvenika imaju na temelju 
propisa svoje države. 
 

5. Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na 
sljedeći način: 

 do tri autora: 100%; 
 četiri ili pet autora: 50%; 
 šest i više autora: 100/N% (N = broj autora). 

  
6. Najviše jedan rad prihvaćen za objavljivanje može se priznati kao da je objavljen, ali 

samo uz potvrdu uredništva časopisa ili publikacije da je recenziran i da je prihvaćen 
za objavljivanje. 

 

 

 

 Popis bibliografskih baza podataka koje se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova iz 
kategorije (a1) za izbor u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti su: 

Current Contents, Web of Science (SCI, SSCI, AHCI), ABI/INFORM, ASSIA – Applied Social 
Sciences Index and Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Caredata Abstracts, 
Computer and Information Systems Abstracts, Criminal Justice Abstractas, Criminal Justice 
Periodical Index, CSA – Cambridge Scientific Abstracts, Current Law Index, Current Legal 
Theory, DOIS – Documents in Information Science, EconLit – American Economic 
Association’s electronicdatabase, ERIC – Educational Resources Information, European 
Legal Journal Index, Francis, Geobase, Human Resources Abstracts, IBSS – International 
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Bibliography of the Social Sciences, Index to Foreign Legal Periodics, Index to 
LegalPeriodicals, Information Science Abstracts, International Labour Documentation, 
INSPEC, ISI Proceedings, Journal of Economic Literature, LISA – Library and Information 
Science Abstract, MEDLINE,  NCJRS – National Criminal JusticeReference Service 
Abstracts Database, Neue Kriminologische Literatur, PAIS International – Public Affairs 
Information Services, Population Demographics, PsychINFO, PsycLit (Psychological 
Abstracts), CSA – Social Services Abstracts,Sociological Abstracts, Worldwide Political 
Science Abstract. 

 

 

 

 
TABLICA 1: ZA PRIJAVU RADOVA VODITELJA 

R. 
br. 

RADOVI VODITELJA: 
 

Kategorija rada Broj 
bodova 

1. Rad 1 A 1,0 

2. Rad 2  

3. Rad 3  

4. Rad 4  

5. Rad 5  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
  Zbroj bodova za 

voditelja potpore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLICA 2: ZA PRIJAVU RADOVA SURADNIKA 

R. 
br. 

RADOVI SURADNIKA: 
 

Kategorija rada Broj 
bodova 

1. Rad 1 Q1/međunarodni 
patent 

1,0 

2. Rad 2  

3. Rad 3  
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4. Rad 4  

5. Rad 5  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
  Zbroj bodova za 

suradnike 
potpore 

 

  (Zbroj bodova za 
suradnike 
potpore)*0,75 

 

 

 

 

 


