Zagreb, 17. rujna 2019.

Temeljem članka 17, 18 i 19. Statuta Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ), te Pravilnika
o predlaganju i izboru članova, Akademija poljoprivrednih znanosti objavljuje
NATJEČAJ
za izbor 24 redovita člana, 15 počasnih članova i 30 članova suradnika
I Uvjeti za izbor
(1) Redoviti član
Za redovitog člana Akademije može biti biran državljanin Republike Hrvatske, znanstvenik
izabran u zvanje znanstvenog savjetnika odnosno redovitog sveučilišnog profesora,
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju odnosno redovitog sveučilišnog profesora u trajnom
zvanju, professora emeritusa i člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iznimno, za
redovitog člana može biti biran i znanstvenik s ostvarenim doktoratom znanosti i značajnim
doprinosima u razvoju poljoprivredne struke i znanosti te gospodarstva.
(2) Počasni član
Za počasnog člana može biti biran hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim djelovanjem
znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu znanosti u Hrvatskoj i svijetu.
(3) Član suradnik
Član suradnik može biti državljanin Republike Hrvatske izabran najmanje u zvanje
znanstvenog suradnika odnosno docenta.
Pored znanstvenih kriterija uvjet je, za sve članove Akademije (redovite i počasne članove ,
kao i članove suradnike), društveni ugled te pridržavanje načela stručne etike u svakodnevnom
životu.
Popis sadašnjih redovitih članova Akademije poljoprivrednih znanosti se nalazi na mrežnim
stranicama APZ: apz.agr.hr.
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II Predlagatelji
(1) Redoviti član / Član suradnik
Prijedloge za izbor redovitog člana i člana suradnika mogu dati Odjeli Akademije kao i
znanstvene institucije (fakulteti i instituti).
(2) Počasni član
Prijedloge za izbor počasnih članova mogu dati Odjeli i Predsjedništvo Akademije.
III Dostava prijedloga
Potpisani i skenirani obrazac prijedloga (u privitku), skeniranu odluku o izboru u znanstveno
(ili znanstveno-nastavno) zvanje, te potpisanu i skeniranu izjavu o prihvaćanju kandidature
potrebno je poslati elektronskom poštom na adresu apz@agr.hr do 20. listopada 2019. godine.
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