ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 14.09. 2017.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u
četvrtak 14.09.2017. s početkom u 12,00 sati

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Siniša Horak, Renata Tomljenović, Davor Krasić,
Jasenka Kranjčević, Sanda Čorak, Goran Kos, Ivo Kunst, Snježana Boranić – Živoder,
Ivan Kožić, Damir Krešić, Zoran Klarić.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova (11) ZV za donošenje odluka.

Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Prihvaćanje dnevnog reda 7. sjednice ZV
3. Informacija o raspisivanju natječaja za izbor jednog znanstvenika na
sistematizirano radno mjesto 'znanstveni savjetnik u trajnom zvanju' u
znanstvenom području društvenih znanosti iz područja ekonomije, temeljem
suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30. studenog 2015.
te izbor povjerenstva za raspis i praćenje natječaja za to radno mjesto,
4. Informacija o tijeku procesa za izbor ravnatelja/ravnateljice Instituta za turizam
od predsjednika natječajnog Odbora za izbor ravnatelja,
5. Izbor povjerenstva za praćenje glasanja za izbor ravnatelja/ravnateljice Instituta
za turizam i termina u kojem će se kandidati za ravnatelja/ravnateljicu
predstaviti članovima znanstvenog vijeća - intervju,
6. Informacija o podnesenim zahtjevima za izbore u znanstvena zvanja i budućim
zahtjevima koji će se podnositi u slijedećih 6 mjeseci,
7. Razno

Zaključci po točkama:
Ad.1. Zapisnik 6. sjednice ZV jednoglasno prihvaćen
Ad.2. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.3.Predsjednik Znanstvenog vijeća je članove Znanstvenog vijeća informirano
o raspisivanju natječaja za izbor jednog znanstvenika na sistematizirano

radno mjesto 'znanstveni savjetnik u trajnom zvanju'. Znanstveno vijeće je
jednoglasno izabralo povjerenstvo za praćenje natječaja u sastavu:
1. Dr.sc. Siniša Horak, predsjednik
2. Dr.sc. Renata Tomljenović, član povjerenstva
3. Dr.sc. Snežana Boranić-Živoder, član povjerenstva
Ad.4. Predsjednik natječajnog Odbora za izbor ravnatelja, dr.sc. Ivo Kunst
informirao je članove Znanstvenog vijeća o dosadašnjem tijeku procesa za
izbor ravnatelja/ravnateljice Instituta za turizam:
 Natječajni odbor je zaprimio dvije prijave, prijavu dr.sc. Saše Poljanec
Borić i prijavu dr.sc. Damira Krešića
 Natječajni odbor je pristigle prijave otvorio i utvrdio da obje prijave
udovoljavaju uvjetima iz natječaja
 Zapisnik o pristiglim prijavama proslijediti će se Upravnom vijeću Instituta
za turizam, koje će se održati dana 18.09.2017.
Ad. 5. Predsjednik Znanstvenog vijeća, dr.sc. Goran Kos obavijestio je članove
Znanstvenog vijeća o predstojećim koracima u postupku odabira
ravnatelja:

Kandidati za ravnatelja Instituta, dr.sc. Saša Polajnec Borić i dr.sc. Damir
Krešić prezentirati će plan i program rada Instituta u trajanju od 30
minuta na slijedećoj sjednici Znanstvenog vijeća, koja je planirana za
25.09.2017.

Nakon izlaganja kandidata, članovi Znanstveno vijeće pristupaju tajnom
glasovanju za izbor ravnatelja Instituta za turizam

U tu svrhu, predloženo je slijedeće povjerenstvo za praćenje glasovanja
za izbor ravnatelja:
1.
Dr.sc. Davor Krasić, predsjednik povjerenstva
2.
Dr.sc. Jasenka Kranjčević, član povjerenstva
3.
Dr.sc. Zoran Klarić, član povjerenstva
4.
Dr.sc. Hrvoje Carić imenovan je zamjenikom u slučaju da
netko od članova povjerenstva ne bude nazočan

Znanstveno vijeće jednoglasno je izabralo povjerenstvo za praćenje
natječaja za izbor ravnatelja
Ad.6. Trenutno su slijedeći članovi znanstvenog vijeća u postupku izbora u više
znanstveno zvanje ili planiraju pokrenuti postupak u slijedećih 6 mjeseci:





Dr.sc. Snježana Boranić-Živoder – izbor u zvanje višeg znanstvenog
suradnika
Dr.sc. Hrvoje Carić - izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika
Dr.sc. Neven Ivandić - izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika
Dr.sc. Renata Tomljenović - izbor u zvanje znanstvenog savjetnika

