ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 19.01. 2017.

ZAPISNIK
3. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u
četvrtak 19.01.2017. s početkom u 11:00 sati

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća:, Goran Kos, Ivan Kožić, Damir Krešić, Izidora Marković
Vukadin, Jasenka Kranjčević, Hrvoje Carić, Renata Tomljenović, Davor Krasić, Ivo Kunst,
Neven Ivandić, Siniša Horak
Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Snježana Boranić Živoder, Sanda
Čorak, Zoran Klarić
Ostali nazočni: Dubravko Milojević
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda,
3. Razmatranje izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke po raspisanom
natječaju za izbor na radno mjesto 'znanstveni suradnik', 1 izvršitelj/ica i
4. Razno.
Zaključci po točkama:
Ad.1.
Zapisnik s 2. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2.
Dnevni red sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.
Ad.3.
Dr.sc. Siniša Horak izvješćuje da je proveden natječaj radno mjesto znanstvenog suradnika
u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti – polje geografija na neodređeno
vrijeme. Za raspis i provedbu natječaja formirano je od strane Znanstvenog vijeća Instituta za
turizam Povjerenstvo u sastavu:
Dr. sc. Zoran Klarić, predsjednik

Dr. sc. Siniša Horak, član
Dr. sc. Jasenka Kranjčević, član
Na raspisani natječaj u zakonskom roku pristigle su 2 prijave, i to:
1.
Ur.broj 799-BT-2016 od 5.12.2016. – prijava dr. sc. Izidora Marković Vukadin,
dipl.ing. geologije i paleontologije i dipl.prof. geologije i geografije;
2.
Ur.broj 867-BT-2016 od 9.12.2016. – prijava dr.sc. Hrvoje Kuvedžić, nastavnik
zemljopisa.
Povjerenstvo za provedbu postupka i izbor kandidata detaljno je pregledalo obje pristigle
molbe na natječaj, ali s obzirom da kandidat Hrvoje Kuvedžić nema izbor u zvanje niti je
dostavio podatke iz kojih proizlazi da ima iskustvo na znanstvenim i stručnim projektima iz
područja turizma i prostornog određenja turizma, intervju je obavljen samo s kandidatkinjom,
dr.sc. Izidorom Marković Vukadin, koja u potpunosti udovoljava svim uvjetima natječaja. Na
temelju svih saznanja iz prijave te obavljenog razgovora, Povjerenstvo je jednoglasno
donijelo odluku da se Znanstvenom vijeću i ravnateljici Instituta predloži da se prihvati molba,
odnosno prijava na natječaj, dr.sc. Izidore Marković Vukadin.
Znanstveno vijeće zaključuje da će se predložiti ravnateljici dr.sc. Sandi Čorak da s dr.sc.
Izidorom Marković Vukadin sklopi ugovor o radu na mjestu znanstvenog suradnika od 1.
veljače 2017. godine.
Ad.4.
Renata Tomljenović informira ZV da je znanstveni projekt ˝Transtrurizam˝ izvanredno
ocijenjen od strane evaluatora HRZZ, te da je slijedom ocijene odobreno kompletno
financiranje za sljedeću godinu.
Dr.sc Tomljenović izvještava i da je Journal of Tourism and Cultural Change (Taylor &
Francis) iskazao interes da objavi prikaz naše nove knjige.
Dr.sc. Goran Kos predlaže novi dogovor za zapisničara. Pošto više nema suradnika u ZV,
dogovor je da će se abecednim redom izmjenjivati zapisničari, te da na taj način svi članovi
znanstvenog vijeća će doći na red. S navedenim prijedlogom se svi slažu.

Zapisničar:

Predsjednik ZV:

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin, v.r.

Dr. sc. Goran Kos, v.r.

