ZNANSTVENO VIJEĆE
19.11.2019.

ZAPISNIK
28. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
18.11.2019. s početkom u 11.30 sati
Prisutni: I. Beroš, S. Boranić-Živoder, S. Čorak, N. Ivandić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D.
Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, R. Tomljenović (13/18)
Izostali: I. Ateljević, H. Carić, Z. Klarić, P.C. Mackelworth, J. Mikulić, R (4/18)
Poseban poziv: B. Božić, V. Mezak
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s 27. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a,
3. Prihvaćanje Izvješća Povjerenstva za interne znanstvene projekte o provedenom natječaju
4. Imenovanje mentora za asistenta mr.sc. Ivu Beroša, dipl.ing. (prijedlog: izv. prof. dr. sc. Goran Kos)
i asistenticu Ives Vodanović Lukić (prijedlog: dr. sc. Sanda Čorak)
5. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata o provedenom ponovljenom natječaju
za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti, polje
ekonomija, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž) te donošenje odluke o ponovnom raspisivanju
natječaja s istim sastavom Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata (dr.sc. Neven
Ivandić, predsjednik, dr.sc. Ivo Kunst, član i dr.sc. Ivan Kožić, član)
6. Izvještaj o održanoj Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o turizmu u Dubrovniku, 06.1109.11.2019.
7. Razno

Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 27. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 27. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a.

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Prihvaćanje Izvješća Povjerenstva za interne znanstvene projekte o provedenom natječaju

Povjerenstvo za interne znanstvene projekte Instituta za turizam zaprimilo je pet (5) prijava internih
znanstvenih projekata. Svi projekti zaprimljeni su na vrijeme, na ispunjenom Obrascu za prijavu internog
znanstvenog projekta. Povjerenstvo je angažiralo po dva recenzenta te dva evaluatora iz Povjerenstva.
Prema rezultatima ocjenjivanja, Povjerenstvo je zaključilo da svi projekti u potpunosti zadovoljavaju kriterije
da bi postali interni znanstveni projekti Instituta za turizam.
Članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvješće Povjerenstva za interne znanstvene projekte
o rezultatima provedenog natječaja.
Kolega mr.sc. Ivo Beroš trenutno izrađuje internu aplikaciju za potrebe normiranja znanstvenog rada koju
će uskoro prezentirati članovima Znanstvenog vijeća.
Ad. 4. Imenovanje mentora za asistenta mr.sc. Ivu Beroša, dipl.ing. (prijedlog: izv.prof.dr.sc. Goran Kos)

i asistenticu Ives Vodanović Lukić (prijedlog: dr.sc. Sanda Čorak)
Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog mentora za asistente. Za mentora asistentu mr. sc. Ivi
Berošu izabran je izv. prof. dr. sc. Goran Kos, a za mentora asistentici Ives Vodanović Lukić izabrana je dr.
sc. Sanda Čorak. Prema Pravilniku o zapošljavanju asistenata i poslijedoktoranada i mentorstvu, mentori
su dužni izraditi godišnji plan za asistente, a asistenti imaju obvezu jednom godišnje podnijeti mentoru
izvještaj o svom radu.
Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata o provedenom ponovljenom

natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti, polje
ekonomija, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž) te donošenje odluke o ponovnom raspisivanju
natječaja s istim sastavom Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata (dr. sc. Neven Ivandić,
predsjednik, dr. sc. Ivo Kunst, član i dr. sc. Ivan Kožić, član)
Dr. sc. Goran Kos podsjetio je prisutne kako se Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto –
znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje ekonomija ponovio dva puta te nije rezultirao
pronalaskom kandidata koji zadovoljava potrebne uvjete. Prisutni su se složili da se natječaj ponovno
provede s Povjerenstvom za provedbu postupka i izbor kandidata u istom sastavu.

Ad. 6. Izvještaj o održanoj Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o turizmu u Dubrovniku, 06.11-

09.11.2019.
Izidora Marković Vukadin informirala je prisutne o održanoj znanstvenoj konferenciji u Dubrovniku od 06.
do 09. studenog 2019. godine pod nazivom Tourism in the VUCA World: Towards the Era od
(Ir)Responsibility. Konferenciji je prisustvovalo 100 sudionika, te je održano 60 izlaganja organiziranih u 5
sesija. Povratne informacije su jako pozitivne, a sudionici su zadovoljni organizacijom.
Posebno smo zadovoljni što su se na konferenciju odazvala sveučilišta i fakulteti iz Pule, Dubrovnika,
Opatije, Splita, Zadra i Zagreba. Konferenciji su prisustvovali sudionici iz 25 zemalja (među njima i iz
Južnoafričke Republike, Brazila, Španjolske, Grčke, Australije itd.). Nažalost, nije bilo sudionika iz zemalja
u našem okruženju.

U sklopu konferencije izdana je Knjiga sažetaka, a do kraja 2019. godine planira se izdati Zbornik radova
s 23 najbolja rada. Najbolji radovi također će se objaviti u tematskom roju časopisa Turizam. Knjiga
sažetaka i Zbornik radova bit će dostupni i u elektronskom obliku.
Konferenciju su financijski podržali Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ekonomski fakultet Zagreb,
Ministarstvo turizma i Grad Dubrovnik.
Ravnatelj se posebno zahvalio kolegicama Diani Baus, Sari Melkić i Martini Ambrušec, kao i kolegi Mislavu
Mikecu na vrhunski odrađenoj organizaciji i pomoći na konferenciji.
Ad. 7. Razno

Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić i kolega dr. sc. Davor Krasić zahvalili su se dr.sc. Goranu Kosu na
angažmanu oko operacionalizacije natječaja za interne projekte, što je uključivalo i donošenje pravilnika
te izradu potrebnih obrazaca nužnih za evaluaciju projekata.
Sjednica je završila u 12.15 h.

Zapisničarka

Predsjednik ZV

Ives Vodanović Lukić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos

