ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 28.11. 2018.

ZAPISNIK
18. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u
četvrtak 08.11.2018. s početkom u 14:00 sati

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Goran Kos, Ivan Kožić, Damir Krešić, Jasenka
Kranjčević, Hrvoje Carić, Renata Tomljenović, Davor Krasić, Ivo Kunst, Neven Ivandić, Sanda
Čorak, Zoran Klarić, Izidora Marković Vukadin
Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Snježana Boranić Živoder, Josip
Mikulić
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka (12/15).

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika s 17. sjednice Znanstvenog vijeća,
Prihvaćanje dnevnog reda,
Informacije oko Nacrta prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti,
Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja na znanstveno radno mjesto
znanstvenog suradnika na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim
vremenom u trajanju od 8 sati tjedno,
5. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za jedno
znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, na neodređeno radno vrijeme, s
nepunim radnim vremenom u trajanju od 20 sati tjedno i
6. Razno.

Zaključci po točkama:
Ad.1.
Zapisnik s 17. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.

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

Ad.3.
Ravnatelj izvještava da je u pripremi je novi Zakon o znanosti, u čiju izradu nisu uključeni
dionici znanosti u RH (Sveučilišta i Instituti). Ono što do sada doznajemo o nacrtu Zakona je:
-

-

Zakon je podloga za sklapanje programskih ugovora,
Zakon pogoduje prirodnim i tehničkim znanostima,
Zakon predviđa manje ovlasti znanstvenom vijeću, a veće Upravnom vijeću (pri čemu
su nerazmjerni uvijeti za članove s Instituta i stručne članove),
Propisuje nepotrebne elemente (npr. baze koje su relevantne i ne bi smjele biti dio
zakona),
Uvodi kategoriju Sveučilišnih instituta,
Zakon navodi kako su Instituti dužni davati stručna mišljenja i stručne podloge za
potrebe državnih tijela kao dio primarnog posla,
Zakon definira tri kategorije koje se provlače kroz njega: Međunarodno recenzirani
domaći kompetitivni projekti, Međunarodni kompetitivni projekti, Međunarodno
recenzirani kompetitivni znanstveni radovi – to je temelj za sve vrednovanje,
Izbori u znanstvena zvanja bi se radile pri matičnom Sveučilištu ili Institutu – prema
novom pravilniku.

Ravnatelj će svima poslati Nacrt i moli komentare do idućeg ZV.

Ad 4.
Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja na znanstveno radno mjesto znanstvenog
suradnika na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom u trajanju od 8 sati
tjedno. Povjerenstvo izvještava da se javio jedan kandidat dr. sc. Josip Mikulić koji zadovoljava
sve uvijete natječaja, te predlaže zapošljavanje.
Jednoglasno usvojeno od strane ZV.
Ad. 5.
Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za jedno znanstveno radno
mjesto znanstveni suradnik, na neodređeno radno vrijeme, s nepunim radnim vremenom u
trajanju od 20 sati tjedno i razno. Povjerenstvo izvještava da su se javila dva kandidata, no da
uvijete natječaja u potpunosti zadovoljava samo dr. sc. Peter Mackelworth, te predlaže
zapošljavanje.
Jednoglasno usvojeno od strane ZV.
Ad. 6.
Zapisničar
dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Predsjednik ZV
dr. sc. Goran Kos

