INSTITUT ZA TURIZAM
Zagreb, 15.4.2013.

Prisutni: Z. Klarić, R. Tomljenović, Z. Marušić, G. Kos, D. Milojević, I. Marković, D. Krešić, N. Čelić, I.
Kožić, S. Čorak, K. Tokić, S.B. Živoder, J. Kranjčević, H. Carić, S. Horak, I. Sever, K. Tokić, V. Mezak,
Z. Marušić.
Odsutni: I. Ateljević, K. Miličević (stručni suradnik - stručno usavršavanje), I. Kunst ., H. Carić., D. Krasić
(godišnji), N. Ivandić, N. Telišman-Košuta
Utvrđen je kvorum.
ZAPISNIK
s 32. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja se održala u
srijedu 10.4.2013. s početkom u 15,00 sati. Utvrđen je kvorum.

Predložen je slijedeći dnevni red:
1.

Verifikacija zapisnika 31. sjednice ZV;

2.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 26/2013 i 34/013) – informacija
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 26/13) i Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 34/13)

3.

Usporedba znanstvene aktivnosti s drugim institutima

4.

Izvještaji mentora za novake

5.

Zadovoljstvo znanstvenih novaka o mogućnosti profesionalnog razvoja unutar Instituta za
turizam

6.

Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Jednoglasno prihvaćen zapisnik 31. sjednice ZV
Ad.2. dr. S. Čorak informirala je i prikazala uvjete za izbore u znanstvena zvanja za društvene i tehničke
znanosti te za interdisciplinarne znanosti prema novom Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena
zvanja (NN 26/2013 i 34/013). Podsjeća sve zaposlene na znanstvenim radnim mjestima da vode brigu
o izborima u znanstvena zvanja.
Ad.3. dr. S. Čorak – ravnateljica je izvijestila sve prisutne da je MZOS – izradilo usporednu tablicu
znanstvene aktivnosti društvenih instituta u HR za potrebe namjenskog višegodišnjeg institucijskog

financiranja znanstvene djelatnosti 2013., 2014. i 2015. Pri tome je naglasila da Institut za turizam
spada među bolje ili zlatna sredina. Power point prezentacijom prikazala je broj objavljenih radova u
WoS-u i SCOPUS-u te citiranost – kvantitativna mjerila (prilog tablica MZOS-a).
Ad.4. Izvješća o radu novaka
Dr. Z. Klarić – dao je pozitivno izvješće o radu novakinje Izidore Marković.
Dr. S. Čorak – pozitivno je ocijenila rad novaka Ivana Kožića te je navela da će u lipnju ili srpnju 2013.
obraniti doktorsku disertaciju.

Dr.S. Čorak (umjesto I. Ateljević koja je npisala izvješće) pozitivno je ocijenila rad novaka Nikole Čelića.
Navedena izvješća šalju se u MZOS-u (Ministarstvo) a čine sastavni dio ovog zapisnika.
Ad.5. Predstavnici novaka (I. Kožić, I. Marković, N. Čelić) pozitivno su ocijenili suradnju s mentorima i
mogućnost znanstvenog usavršavanja odnosno profesionalnog razvoja.
6.

Razno

Dr. S. Čorak informirala je prisutne da je IT zaprimio od AZVO-a Plan reakreditacije javnih znanstvenih
instituta za 2013. godinu za koji je potrebno dostaviti samoanalizu. Moli sve da se uključe u izradu
samoanalize Instituta kako bi se olakšao i ubrzala izrada Izvješća. Reakreditacija IT biti će u listopadu
2013. te podsjeća da u to vrijeme ne bi trebalo ići na službena putovanja. (prilozi)
Sjednica ZV završena u 16,00 sati
Predsjednica ZV

dr. sc. Jasenka Kranjčević, v.r.

