ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 05.07. 2018.

ZAPISNIK
14. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u
četvrtak 5.7.2018. s početkom u 11:00 sati

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Snježana Boranić-Živoder, Neven Ivandić,
Goran Kos, Ivan Kožić, Damir Krešić, Davor Krasić, Jasenka Kranjčević, Ivo Kunst i
Renata Tomljenović

Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka
(9/14).

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika s 13. sjednice Znanstvenog vijeća,
Prihvaćanje dnevnog reda,
Informacija o obrani doktorske disertacije dr. sc. Ivana Severa,
Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka natječaja po
raspisanom natječaju za prijem jednog znanstvenika na znanstveno radno
mjesto znanstveni suradnik na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom
u trajanju od 8 sati tjedno (financirano vlastitim sredstvima Instituta za turizam)
te glasanje o Izvješću,
5. Konferencija Instituta za turizam – informacija o tijeku priprema,
6. Informacija o isteku mandata tri člana Upravnog vijeća (Petra Anđelović
/Središnji državni ured za šport/, Ivana Bošnjak /Ministarstvo znanosti i
obrazovanja RH/, Krešimir Rašan /TZ GradaZagreba/),
7. Informacija o uvođenju znanstvene nagrade za najbolje znanstvene radove
objavljene u 2018.,
8. Izbor zamjenika/ce Predsjednika znanstvenog vijeća,
9. Informacija o dostavljenom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na
znanstvena radna mjesta, (v. dopis Nacionalnog vijeća za znanost, visoko
obrazovanje i tehnološki razvoj),
10. Formiranje Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za jedno
znanstveno radno mjesto - znanstveni suradnik, u nepunom radnom vremenu
(50%) i
11. Razno.

Zaključci po točkama:
Ad.1.
Zapisnik s 13. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2.
Dnevni red sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3.
Ivan Sever obranio je doktorsku disertaciju po naslovom „Methodological issues in
choice experiments: Biasedness of willingness-to-pay estimates and attribute
multidimensionality“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, 21.06.2018.

Ad.4.
Odabrano je Povjerenstvo za raspis i provedbu natječaja u sastavu:
1. Dr.sc. Neven Ivandić (predsjednik povjerenstva)
2. Dr.sc. Ivan Kožić
3. Dr.sc. Renata Tomljenović
Donijelo je sljedeće zaključke:






Javio se jedan kandidat/kandidatkinja za radno mjesto – dr. sc. Josip Mikulić
Kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja s 36 znanstvenih radova s
međunarodnom recenzijom
Povjerenstvo je predložilo da se dr. sc. Josip Mikulić primi na znanstveno
radno mjesto znanstvenog suradnika na određeno vrijeme s nepunim radnim
vremenom u trajanju od 8 sati tjedno (financirano vlastitim sredstvima Instituta
za turizam)
Izvješće povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno

Ad. 5.
Ravnatelj je obavijestio ZV o konferenciji koju će IT organizirati od 6. do 9. 11. 2019.
u sklopu obilježavanja 60. obljetnice IT-a, u Dubrovniku. Uži organizacijski odbor
konferencije čine, pored ravnatelja, dr. sc. Damira Krešića, dr. sc. Sanda Čorak, dr.
sc. Irena Ateljević, dr. sc. Renata Tomljenović. Izrađen je poziv za konferenciju i
odabrani glavni izlagači (S. Pike, S. Dolničar, N. Morgan, N. Pritchard, C. Ryan). U
tijeku je proces odabira najboljeg ponuđača specijaliziranog za organizaciju skupova.
Mrežna stranica konferencije biti će gotova do kraja 9. mjeseca. Trošak konferencije
trebao bi se pokriti iz kotizacije, na bazi 150 delegata i kotizacije od 300 €.

Ad.6.
Članovi ZV obaviješteni o isteku mandata vanjskih članova znanstvenog vijeća te da
je IT poslao molbe resornom ministarstvu za imenovanje članova vijeća za sljedeće
četverogodišnje razdoblje.
Ad7.
Planira se ponovno uvođenje znanstvene nagrade za najbolje znanstvene radove
članova IT-a. Na sljedećoj, 16. sjednici ZV, objavit će se natječaj te imenovat
povjerenstvo za odabir najboljeg znanstvenog rada.

Ad8.
Za zamjenicu ZV jednoglasno je izabrana dr. sc. Snježana Boranić Živoder.

Ad9.
Svim članovima ZV dostavljen je nacrt Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na
znanstvena radna mjesta. Članovi ZV trebaju dati svoj osvrt do sljedećeg ZV koje će
biti sazvano tijekom rujna 2018.

Ad10.
Formirano je Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za jedno
znanstveno radno mjesto - znanstveni suradnik, u nepunom radnom vremenu (50%)
u sastavu:




Dr. sc. Jasenka Kranjčević (predsjednica)
Dr. sc. Izidora Marković
Dr. sc. Hrvoje Carić

Zapisničar
dr.sc. Renata Tomljenović

Predsjednik ZV
dr. sc. Goran Kos

