
 

Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata 

 Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

I 

Donosi se Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata Veleučilišta u Virovitici koji se 

nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

II 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana obajve.  

 

KLASA: 602-04/21-02/26 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

P R A V I L N I K 

o ocjenjivanju rada asistenata Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o ocjenjivanju rada asistenata Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak i način ocjenjivanja rada asistenata Veleučilišta u 

Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište). 

 

Članak 2. 

Pod pojmom asistenti smatraju se asistenti u radnom odnosu na Veleučilištu.  

 

Članak 3. 

Asistenti pomažu u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja te stručnoj 

djelatnosti Veleučilišta pod nadzorom mentora. 

 

Članak 4. 

Rad asistenta prati mentor koji se imenuje odlukom Stručnog vijeća u roku od 30 dana 

od dana zasnivanja radnog odnosa na Veleučilištu.  

Mentor može biti nastavnik izabran u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje iz 

znanstvenog područja i polja koja odgovaraju kolegijima na kojima asistent u najvećoj mjeri 

sudjeluje u izvedbi nastave te koji svojim znanstvenim, nastavnim i stručnim iskustvom 

osigurava učinkovitu izobrazbu asistenta. 

 

Članak 5. 

Mentor je dužan vrednovati rad i uspješnost asistenta u stručnom, znanstvenom te 

nastavnom radu, napredovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju kao i uspješnost u 

drugim aktivnostima podnoseći Izvješće o radu asistenta.  

Izvješće se ispunjava na obrascu koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika i čini njegov 

sastavni dio. 

Izvješće iz stavka 1. ovog članka mentor je dužan podnijeti Vijeću odjela i Stručnom 

vijeću u listopadu tekuće akademske godine, a koje se odnosi na prethodnu akademsku 

godinu. 

 

Članak 6. 

Temeljem Izvješća iz članka 5. ovog Pravilnika Vijeće odjela predlaže, a Stručno 

vijeće ocjenjuje rad asistenta.  

Ocjena rada asistenta može biti pozitivna ili negativna. 

Na negativnu ocjenu asistent može podnijeti prigovor Stručnom vijeću u roku od 15 

dana od dana primitka odluke Stručnog vijeća o negativnoj ocjeni. 

Mentor je dužan očitovati se o navodima istaknutim u prigovoru u roku do 15 dana od 

dana primitka zahtjeva za očitovanje. 

Stručno vijeće dužno je donijeti odluku o prigovoru do kraja tekuće kalendarske 

godine. 



Članak 7. 

Rješavajaći po prigovoru, Stručno vijeće može pravovremeno uložen prigovor:  

- odbiti, te potvrditi negativnu ocjenu o radu asistenta, 

- uvažiti, te donijeti pozitivnu ocjenu o radu asistenta 

Odluka Stručnog vijeća o prigovoru je konačna. 

 

Članak 8. 

Ukoliko je konačna ocjena Stručnog vijeća o radu asistenta negativna, zatražit će se od 

asisenta prijedlog za unaprjeđenje rada.   

Ukoliko asistent dvije godine uzastopce bude ocijenjen negativnom ocjenom, pokrenut 

će se postupak redovitog otkaza ugovora o radu sukladno odredbama Zakona o radu. 

 

Članak 9. 

Rad asistenata vanjskih suradnika Veleučilišta, koji temeljem ugovora o izvođenju 

dijela nastave u svojstvu vanjskih suradnika sudjeluju u nastavi, prati predmetni nastavnik. 

U slučaju da predmetni nastavnik ocijeni da asistent iz stavka 1. ovog članka ne 

izvršava uredno i kvalitetno svoje nastavne obveze, dužan je o istome obavijestiti pročelnika 

odjela i prodekana za nastavu pisanim putem koji u tom slučaju mogu zahtijevati od Stručnog 

vijeća pokretanje postupka raskida ugovora o izvođenju dijela dijela nastave u svojstvu 

vanjskog suradnika i/ili da se asistent ne angažira za izvođenje nastave u sljedećem semestru / 

akademskoj godini.  

 

Članak 10. 

Poduzimanje mjera prema odredbama ovog Pravilnika nije od utjecaja na pokretanje 

stegovnog postupka sukladno odredbama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika 

Veleučilišta.  

Članak 11. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 12. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju rada 

asistenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici  (KLASA: 602-

04/13-01/278, URBROJ: 2189-74-13-02 od 19. prosinca 2013.). 

 
Članak 13. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.  

 

KLASA: 602-04/21-02/26 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 


