Obrazac 1.

IZVJEŠĆE O VREDNOVANJU RADA ASISTENTA
za razdoblje od … do …
Ime i prezime:
Datum rođenja:
Završeni sveučilišni diplomski studij:
Odluka stručnog vijeća o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto uz naznaku područja i polja:
Početak rada i trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme:
Naziv ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlen:
Odluka vijeća sastavnice o imenovanju mentora:
Matični broj znanstvenika:
Sudjelovanje na znanstvenom projektu (naziv, šifra projekta i voditelj):
Podaci o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (nositelj, naziv, upis u prvu godinu, upis
u višu godinu)
Naziv odobrene doktorske disertacije:
Nastavni kolegiji na kojem sudjeluje u izvedbi nastave:
Vrednovanje uspješnosti u znanstvenom/umjetničkom radu i ocjena:

Vrednovanje uspješnosti u nastavnom radu i ocjena:

Vrednovanje uspješnosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i ocjena:

Rezultati studentske ankete o vrednovanju kvalitete nastavnog rada
Ostala zapažanja

Konačna ocjena (pozitivna/negativna)

Datum:

Potpis mentora:

Obrazac 4.

IZVJEŠĆE I OCJENA O MENTORSTVU
za razdoblje od … do …
Ime i prezime asistenta:
Ime i prezime te znanstveno-nastavno zvanje mentora:
Naziv ustrojstvene jedinice u kojoj su mentor i asistent zaposleni:
Odluka stručnog vijeća o imenovanju mentora:
Vrednovanje mentorstva glede izvršavanja obveza asistenta prema znanstvenom radu i ocjena:
Vrednovanje mentorstva glede izvršavanja obveza asistenta prema nastavnom radu i ocjena:
Vrednovanje mentorstva glede izvršavanja obveza asistenta na poslijediplomskom sveučilišnom
studiju i ocjena:
Ostala zapažanja:
Konačna ocjena (pozitivna/negativna)

Datum:
Potpis:

Obrazac 3.

IZVJEŠĆE O RADU MENTORA
za razdoblje od … do …
Ime i prezime:
Znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto uz naznaku područja i polja:
Naziv ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlen:
Odluka stručnog vijeća o imenovanju mentora:
Osobni podaci o asistenta kojemu je imenovan za mentora:
Matični broj znanstvenika:
Podatci o znanstvenom projektu (naziv, šifra projekta i status voditelja ili suradnika na projektu):
Nastavni predmeti kojih je nositelj:
Izvršavanje obveza mentora u praćenju pomaganju i poticanju rada asistenta:
Znanstvena aktivnost:

Ostala zapažanja

Datum:
Potpis:

Obrazac 2

IZVJEŠĆE O RADU POSLIJEDOKTORANDA
za razdoblje od … do …
Ime i prezime:
Datum rođenja:
Završeni sveučilišni diplomski studij:
Završen poslijediplomski sveučilišni studij:
Odluka stručnog vijeća o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto uz naznaku područja i polja:
Početak rada i trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme:
Naziv ustrojstvene jedinice kojoj je zaposlen:
Matični broj znanstvenika:
Sudjelovanje na znanstvenom projektu (naziv, šifra projekta i voditelj):
Nastavni kolegiji na kojem sudjeluje u izvedbi nastave:

Vrednovanje uspješnosti u znanstvenom/umjetničkom radu:
Vrednovanje uspješnosti u nastavnom radu:
Rezultati studentske ankete o vrednovanju kvalitete nastavnog rada
Ostala zapažanja

Datum:
Potpis :

