ZNANSTVENO VIJEĆE
27.10. 2020.

ZAPISNIK
36. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
27.10.2020. s početkom u 09.45h
Prisutni: I. Beroš, H. Carić, M. Gjurašić, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D.
Krešić, I. Marković Vukadin, H. Mataković, J. Mikulić, R. Tomljenović (14/18)
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić-Živoder, S. Čorak, I. Kunst (4/18)
Sjednica je održana online, putem Zoom aplikacije.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1.
Prihvaćanje zapisnika s 35. sjednice Znanstvenog vijeća,
2.
Prihvaćanje dnevnog reda,
3.
Informacija o tijeku Izbora na stručno radno mjesto – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i
visokom obrazovanju u području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme – 1
izvršitelj (m/ž) uz probni rad,
4.
Znanstvena produkcija Instituta za turizam u 2020. godini,
5.
Izvješće Povjerenstva za interne znanstvene projekte Instituta za turizam (od 01.10.2019. do
01.10.2020.) i
6.
Razno.

Zaključci po točkama:

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 35. sjednice Znanstvenog vijeća
Zapisnik 35. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Informacija o tijeku Izbora na stručno radno mjesto – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i
visokom obrazovanju u području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
uz probni rad
Doc. dr. sc. Hrvoje Mataković obavijestio je prisutne o tijeku Izbora na stručno radno mjesto „viši stručni
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u području društvenih znanosti, polje pravo, na
neodređeno vrijeme. Zaprimljeno je 8 prijava (6 u roku za dostavu prijava, a dvije prijave su pristigle jedan
dan nakon isteka roka). Sastanci s prijavljenim kandidatima su započeli 27. listopada 2020. godine.
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić se nadovezao ističući da su zaprimljene prijave jako kvalitetne, a
dovršetak razgovora se očekuje u 45. tjednu, nakon čega će se o istome obavijestiti članove Znanstvenog
vijeća.

Ad. 4. Znanstvena produkcija Instituta za turizam u 2020. godini

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je nazočne o stanju znanstvene produkcije Instituta od
početka 2020. godine do dana 26. listopada 2020.
Do 26. listopada 2020. godine objavljeno je 12 radova u WoS bazi, 2 rada u Scopus bazi, dok je citiranost
u WoS bazi bila 393 puta, a u Scopus bazi 552 puta. No, pričekat će se kraj godine kako bi se vidjela
cijela znanstvena produkcija jer je uočeno da nekolicina radova nije pribrojena evidenciji.
Istaknuto je kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja više ne plaća naknadu za objavljivanje radova
indeksirane u WoS i Scopus bazi. Isto tako, nema jasnih smjernica smjera za Institut - treba li se više
fokusirati na objavljivanje znanstvenih radova ili se više fokusirati na radove koji će pomoći gospodarstvu.
Institut će i dalje, sukladno svojim mogućnostima, financijski nagrađivati osobe koji objavljuju svoje radove
u kvalitetnim publikacijama.

Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za interne znanstvene projekte Instituta za turizam (od 01.10.2019. do

01.10.2020.)
Izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. obavijestio je prisutne kako prema donesenom Pravilniku o
internim znanstvenim projektima postoji 5 internih znanstvenih projekata. U Izvješću o napretku internih
znanstvenih projekata, koje je prethodno poslano članovima Znanstvenog vijeća te potvrđeno s njihove
strane, od 1. listopada 2019. godine do 1. listopada 2020. godine je objavljeno ukupno 31 rad u WoS
bazi, postoji 29 radova u postupku objave te 18 radova u pripremi, što čini ukupno 79 radova.

Ad. 6. Razno

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne kako će se časopis Tourism u 2021. godini
izdavati samo na engleskom jeziku, no i dalje će postojati tiskana verzija časopisa. Ukida se hrvatska
verzija, a pretplatnicima ove verzije časopisa će se ponuditi opcija primanja časopisa na engleskom
jeziku.

Izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. informirao je Znanstveno vijeće o izradi izvješća o komparaciji
znanstvene produkcije Instituta za turizam s obzirom na srodne Institute, a bit će gotovo do kraja tjedna
45.
Dr. sc. Izidora Marković Vukadin obavijestila je o stanju indeksacije Zbornika s ITCD konferencije –
Zbornik je proslijeđen u ukupno 7 relevantnih baza te se još uvijek čekaju povratni odgovori. Za sada je
sigurno da će Zbornik biti indeksiran u Ebsco bazi, a do kraja godine će biti poznate sve informacije, o
čemu će Znanstveno vijeće biti obaviješteno.
Izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom obavijestio je prisutne kako 2. prosinca ove godine ističe njegov
četverogodišnji mandat za predsjednika Znanstvenog vijeća.

Sjednica je završila u 10.10 h.
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Lidija Nujić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom.

