ZNANSTVENO VIJEĆE
15.01.2020.

ZAPISNIK
30. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
13.01. 2020. s početkom u 10.45h
Prisutni:, I. Beroš, S. Boranić-Živoder, H. Carić, S. Čorak, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J.
Kranjčević, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, R. Tomljenović (14/18)
Izostali: I. Ateljević, D. Krasić, P.C. Mackelworth, J. Mikulić (4/18)
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 29. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a,
3. Izvještaj Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na
radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju,
4. Usvajanje Godišnjeg programa rada asistenata mr.sc. Ive Beroša i Ives Vodanović Lukić temeljem
Pravilnika o mentorstvu iz 2004. Instituta za turizam,
5. Analiza znanstvene produkcije Instituta u 2019. godini i
6. Razno

Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 29. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 29. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Izvještaj Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor

na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju

Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po
raspisanom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju
izvijestila je prisutne o tijeku natječaja na koji se prijavilo 13 kandidata, od čega je njih 9 pristupilo testiranju.
Prema rezultatima testiranja, najveći broj bodova osvojila je kandidatkinja Lidija Nujić koja je i odabrana u
zvanje stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Ad. 4. Usvajanje Godišnjeg programa rada asistenata mr. sc. Ive Beroša i Ives Vodanović Lukić temeljem
Pravilnika o mentorstvu iz 2004. Instituta za turizam

Godišnji programi rada asistenta mr. sc. Ive Beroša, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorana Kosa te
asistentice Ives Vodanović Lukić pod mentorstvom dr. sc. Sande Čorak, jednoglasno su usvojeni od strane
Znanstvenog vijeća.
Ad. 5. Analiza znanstvene produkcije Instituta u 2019. godini

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić izložio je prisutnima analizu znanstvene produkcije Instituta tijekom
2019. godine. Zbrojem A1, A2 te A3 radova, dolazi se do ukupne brojke od 35 objavljenih radova, od čega
je 13 radova indeksirano u WoS bazi podataka, a 5 u Scopus-u. Riječ je o nešto manjoj produkciji u odnosu
na 2018. godinu, kada je u WoS-u indeksirano 17 radova, a u Scopus-u 6 radova. Citiranost je nešto veća
u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, no s obzirom da ona raste s vremenskim odmakom, vjerojatno
je također rezultat radova objavljenih u prethodnim godinama. Ravnatelj je još jednom istaknuo kako su svi
zaposleni na znanstvenim radnim mjestima, uključujući i asistente, dužni objaviti barem jedan rad godišnje
u WoS bazi podataka te je dodatno potaknuo i na objavu u domaćim časopisima.
Ad. 6. Razno

Dr. sc. Sanda Čorak predložila je da asistenti, mr. sc. Ivo Beroš te Ives Vodanović Lukić izlože temu svog
doktorskog rada pred Znanstvenim vijećem kako bi kolege bile upućene u njihov rad. Dogovoren je termin
izlaganja teme doktorskog rada asistentice Ives Vodanović Lukić za početak veljače.

Sjednica je završila u 11.30 h.
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