
Kriteriji za izbor u počasno zvanje emerita / emeritus  

 

1. 

Predloženik za izbor u počasno zvanje emerita / emeritus treba imati posebne zasluge za 

razvoj historiografije (metodološke inovacije, otvaranje novih istraživačkih područja itd.). 

Ovo je glavni kriterij za izbor i mora ga se podrobno obrazložiti u prijedlogu. 

2. 

Osim toga treba zadovoljiti osnovne uvjete navedene u Kriterijima za izbor u počasno zvanje 

emerita / emeritus, kao i propisani broj dodatnih uvjeta navedenih u istim Kriterijima koji 

potvrđuju međunarodno priznatu znanstvenu reputaciju predloženika te njegove zasluge za 

razvitak i napredak Instituta.  

 

3. 

 

Predloženik treba ispunjavati osnovne uvjete: 

 radni staž na Institutu ili bliska suradnja s Institutom - najmanje 5 godina 

 zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 

 sudjelovanje u radu projekata Instituta 

4. 

Predloženik treba ispunjavati dodatne uvjete (minimalno 7): 

 

a) Međunarodno priznata znanstvena reputacija (odnosi se na djelovanje ili priznanja 

dobivena izvan Hrvatske) -minimalno 1 

 nagrade za znanstveni rad dobivene u inozemstvu, 

 knjiga objavljena kod stranog izdavača ili najmanje 10 radova na svjetskim 

jezicima ili jezicima relevantnim za struku u relevantnim inozemnim 

časopisima i zbornicima stranih izdavača,  

 vođenje međunarodnih projekata ili sudjelovanje na međunarodnim projektima,  

 članstvo u uređivačkim odborima relevantnih časopisa i zbornika izdavanih u 

inozemstvu,  

 recenziranje relevantnih časopisa i knjiga izdavanih u inozemstvu,  

 organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova (u slučaju da se skup 

održava u Hrvatskoj treba zadovoljiti ove uvjete: članovi organizacijskog 

odbora iz minimalno tri države; sudionici iz minimalno tri države, pri čemu 

strani sudionici trebaju činiti minimalno 50 %; izlaganja na jednom od 

svjetskih jezika),  

 pozvano predavanje (keynote lecture) na međunarodnim znanstvenim 

skupovima, boravak i održavanje predavanja na inozemnim sveučilištima ili 

institutima,  

 čelne dužnosti u međunarodnim strukovnim asocijacijama 

 

b) Zasluge u razvoju Instituta, struke i šire društvene zajednice - minimalno 1 



 čelne funkcije u Institutu (ravnatelj, zamjenik ravnatelja, predsjednik 

Znanstvenog vijeća),  

 članstvo u upravnim ili savjetodavnim tijelima stručnih institucija (muzeji, 

arhivi i sl.),  

 čelne dužnosti u strukovnim udrugama na nacionalnoj razini,  

 uređivanje domaćih relevantnih znanstvenih časopisa (urednik, pomoćnik 

urednika, tajnik) 

 vođenje međunarodno recenziranih projekata 

 nagrade za znanstveni rad  

 

 


