ZNANSTVENO VIJEĆE
14.03.2022.

ZAPISNIK
46. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
14.03.2022. s početkom u 10.00 h
Prisutni: I. Ateljević (online), I. Beroš (online), H. Carić, S. Čorak, M. Gjurašić, Z. Klarić, G. Kos, J.
Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin (online), H. Mataković (online) (13/18)
Izostali: S. Boranić-Živoder, N. Ivandić, I. Kožić, J. Mikulić, R. Tomljenović (5/18)
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam te online, putem Zoom aplikacije.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.
Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda,
2. Prihvaćanje zapisnika sa 45. sjednice Znanstvenog vijeća,
3. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za
izbor na radno mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja” i glasanje o
Izvješću,
4. Izbor predloženog kandidata u zvanje i na radno mjesto „stručni savjetnik u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja“ te formiranje Komisije za praćenje probnog rada,
5. Izvješće o novim ERASMUS projektima, prezentacija voditelja projekata te prihvaćanje istih kao
internih znanstvenih projekata:
• ERASMUS+ project: 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011: Virtual & Augmented Reality
Trainers Toolbox TO Foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship – VINCI
• ERASMUS+ projekt: 2021-1-FR01-KA220-VET-000025093: Nudge My Tour
• ERASMUS+ projekt: DIGICULT - Cultural Heritage: a source of resilience and learning
through digital education),
6. Informacija o predstavljanju Nacrta Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u
Ministarstvu znanosti i obrazovanja i
7. Razno.
Zaključci po točkama:

Ad.1. Prihvaćanje dnevnog reda
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2. Prihvaćanje zapisnika s 45. sjednice Znanstvenog vijeća
Zapisnik 45. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.
Ad 3. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na
radno mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja” i glasanje o Izvješću
Predsjednik Povjerenstva, dr. sc. Ivo Kunst, obavijestio je prisutne da je na natječaj „stručni savjetnik u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja“ zaprimljena samo jedna prijava, a Povjerenstvo je ustanovilo da
je prijavljeni kandidat dr. sc. Ivan Sever poslao sve tražene dokumente te da ispunjava sve formalne
uvjete natječaja. Isto tako, Povjerenstvo je zaključilo da, osim formalnih, kandidat zadovoljava i sve
dodatne, neformalno postavljene kriterije.
Povjerenstvo je zaključilo kako dr. sc. Ivan Sever u potpunosti udovoljava ne samo formalnim, već i
dodatnim uvjetima natječaja te je donijelo jednoglasnu odluku da se Znanstvenom vijeću i ravnatelju
Instituta predloži da se na radno mjesto „stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja“, uz
probni rad od 3 mjeseca, zaposli kandidat dr. sc. Ivan Sever.
Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na radno
mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja” je jednoglasno prihvaćeno.
Ad. 4. Izbor predloženog kandidata u zvanje i na radno mjesto „stručni savjetnik u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja“ te formiranje Komisije za praćenje probnog rada
Za radno mjesto „stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja“, na koje je jednoglasno
odabran kandidat dr. sc. Ivan Sever, formirana je Komisija za praćenje probnog rada, u razdoblju od
21.03.2022. do 20.06.2022., sa sljedećim članovima:
•
•
•

Zrinka Marušić, mag. math., univ.spec.oec. – predsjednica,
Dr. sc. Ivo Kunst – član i
Dr. sc. Ivo Beroš – član.

Komisija je zadužena da do 10.06.2022. podnese Zapisnik o tome je li radnik zadovoljio na probnom radu
i može li i dalje učinkovito izvršavati poslove radnog mjesta.
Ad. 5. Izvješće o novim ERASMUS projektima, prezentacija voditelja projekata te prihvaćanje istih kao
internih znanstvenih projekata:
•
•
•

ERASMUS+ project: 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011: Virtual & Augmented Reality
Trainers Toolbox TO Foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship – VINCI
ERASMUS+ projekt: 2021-1-FR01-KA220-VET-000025093: Nudge My Tour
ERASMUS+ projekt: DIGICULT - Cultural Heritage: a source of resilience and learning through
digital education)

•

ERASMUS+ project: 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011: Virtual & Augmented Reality
Trainers Toolbox TO Foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship – VINCI

Voditelj projekta: dr. sc. Hrvoje Carić
Projekt traje dvije godine, a u fokusu je virtualna stvarnost, odnosno alati za trenere za virtualnu i proširenu
stvarnost u cilju poticanja niskougljičnog turizma i srodnog poduzetništva Jedan od rezultata projekta, na
kojem će raditi i Institut za turizam, jest stvoriti kurikulum za cjeloživotno obrazovanje usmjeren na
povećanje znanja i svijesti o „low carbon“ turizmu.
•

ERASMUS+ projekt: 2021-1-FR01-KA220-VET-000025093: Nudge My Tour

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanda Čorak
Projekt koji stavlja naglasak na primjenu bihevioralne znanosti u upravljanju turističkim tokovima. Započet
je u studenom 2021. i trajat će do prosinca 2023. godine te će biti prvi europski projekt koji spaja
primijenjenu bihevioralnu znanost i turizam. Nudge My Tour okuplja 7 partnera iz 5 europskih zemalja, a
angažirat će stručnjake za planiranje i menadžment u turizmu.
•

ERASMUS+ projekt: DIGICULT - Cultural Heritage: a source of resilience and learning
through digital education

Voditeljica projekta: Ives Vodanović Lukić, mag. geogr., mag. hist. art. et litt. comp.
Projekt traje od siječnja 2022. godine do konca lipnja 2024. godine. Projekt je usmjeren na stvaranje
inovativnog načina e-učenja, temeljenog na digitalnim alatima i usmjerenog na kulturnu baštinu. Cilj
projekta je osnaživanje kulturnog sektora turizma kroz korištenje tehnologije te poticanja znanja mlađe
populacije u kontekstu sinergije kultnog sektora i digitalizacije, kroz korištenje digitalnih alata, virtualne
stvarnosti, „gejmifikacije“ i dr. Na projektu sudjeluje ukupno 9 partnera iz 5 europskih zemalja.
Projekti su jednoglasno prihvaćeni kao interni znanstveni projekti.
Ad. 6. Informacija o predstavljanju Nacrta Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u
Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne o novom Zakonu o visokom obrazovanju i
znanstvenoj djelatnosti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koji će donijeti i određene promjene za
Institut za turizam. Između ostalog, promjene su sljedeće:
-

Zakon predviđa programsko financiranje,
Predviđeno je raditi određene poslove za potrebe RH, u sklopu redovnog posla,
Radni vijek znanstvenika produžuje se sa 65 na 67 godina,
Upravno vijeće će imati veću funkciju u upravljanju Institutima,
Zvanje znanstvenika će biti usklađeno s njegovim radnim mjestom,
Matični odbori će odlučivati o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto,
Nacionalni plan oporavka i otpornosti visokog obrazovanja i znanosti predviđa prenamjenu i/ili
restrukturiranje desetak ustanova.

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić pozvao je sve prisutne da do sljedećeg Znanstvenog vijeća prouče
prijedlog novog Zakona, kako bi mogli uputiti službene komentare nadležnom Ministarstvu.

Za sljedeće Znanstveno vijeće potrebno je pripremiti i nacrt odgovora (uključiti pravnika g. Ratkovića te
tajnicu Instituta za turizam gđu. Mezak u cijeli proces) te nacrt dokumenta o neovisnosti Instituta u kojem
će se argumentirati zbog čega Institut treba zadržati svoju neovisnost.
Ad. 7. Razno
Data je informacija o upravo dobivenoj suglasnosti od strane MZO za zapošljavanje na znanstveno radno
mjesto znanstveni suradnik u nepunom radnom vremenu (50%). Formiranje Povjerenstva za provedbu
postupka natječaja za prijem na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' iz interdisciplinarnog
područja znanosti (geografija ekonomija) na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (4 sata dnevno) za
jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme. Povjerenstvo se sastoji od članova koji su izabrani:
1) dr. sc. Jasenka Kranjčević, predsjednica
2) dr. sc. Izidora Marković, članica i
3) dr. sc. Hrvoje Carić, član

Sjednica je završila u 11.05 h.

Zapisničarka

Predsjednik ZV

Lidija Nujić

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

