ZNANSTVENO VIJEĆE
11.03.2019.

ZAPISNIK
22. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
08.03.2019. s početkom u 10.45 sati
Prisutni: S. Boranić Živoder, H. Carić, S. Čorak, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J.
Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, J. Mikulić, R. Tomljenović (12/16)
Izostali: I. Ateljević, N. Ivandić, P.C. Mackelworth, I. Marković Vukadin
Poseban poziv: H. Mataković, I. Vodanović Lukić
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda,
3. Informacije ravnatelja o Programskim ugovorima Ministarstva znanosti i
obrazovanja,
4. Informacija o znanstvenoj produkciji Instituta za turizam,
5. Informacije oko novih zapošljavanja u Institutu za turizam,
6. Informacija o otvorenom natječaju za znanstvene projekte HRZZ i
7. Razno
Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice Znanstvenog vijeća
Zapisnik 21. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.
Ad.3. Informacije ravnatelja o Programskim ugovorima Ministarstva znanosti i
Obrazovanja
Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić informirao je prisutne o novim programima financiranja
Ministarstva znanosti i obrazovanja prema kojima će ubuduće višegodišnje
institucionalno financiranje, te sredstva za hladni pogon i časopis biti objedinjena.
Odobrena sredstva za tzv. temeljno financiranje Instituta biti će proporcionalna broju
objavljenih znanstvenih radova u WoS i Scopus bazama podataka i to tako da se broj
radova množi sa 17.000,00 kn, čime je moguće osigurati do 70% sredstava. Druga
komponenta financiranja temelji se na rezultatima vezanim uz vrijednost znanstvenih
kompetitivnih projekata u odnosu na temeljno financiranje, te će veća vrijednost
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projekata osigurati veća sredstva, najviše u visini do 15% ukupnih sredstava. Treća
komponenta financiranja odnosi se na specifične institucionalne ciljeve (isticanje
najviše 3 cilja) gdje se također može ostvariti do 15% sredstava.
Kolega dr. sc. Davor Krasić postavio je pitanje o priznavanju objave rada u zbornicima
indeksiranim u WoS i Scopus bazama podataka. Kolegice dr. sc. Sanda Čorak i dr. sc.
Ksenija Tokić mišljenja su da je rad indeksiran u spomenutim bazama i da se kao takav
priznaje bez obzira je li objavljen u zborniku, kao poglavlje u knjizi ili kao članak, no
kolega dr. sc. Josip Mikulić istaknuo je kako se u dokumentima novih programa
financiranja navode samo časopisi.
U skladu s novim načinom financiranja, kolegica dr. sc. Renata Tomljenović potaknula
je prisutne na sudjelovanje na onim konferencijama koje imaju veliki potencijal za
umrežavanje i stvaranje budućih projektnih partnerstava, dok za objavljivanje
znanstvenih radova ipak predlaže razmatranje drugih opcija. To je potvrdio i kolega dr.
sc. Josip Mikulić, istaknuvši kako sličnu praksu ima i Ekonomski fakultet te kako je, uz
navedeno, konferencije dobro promatrati kao poligon za testiranje znanstvenih
istraživanja pred publikom.
Ad. 4. Informacija o znanstvenoj produkciji Instituta za turizam
Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić istaknuo je kako je u fokusu Ministarstva znanosti i
obrazovanja znanstvena produkcija koja se temelji na radovima indeksiranim u WoS i
Scopus bazama podataka. Napomenuo je kako je temeljni problem Instituta mala
znanstvena produkcija koja uglavnom počiva na nekoliko osoba te je opetovano
naglasio važnost objavljivanja u časopisima s područja turizma, kao i u domaćim
časopisima, posebice zbog mogućnosti da se u skorijoj budućnosti sredstva za plaće
dobivaju na temelju znanstvenog objavljivanja. Ravnatelj je naveo podatke o broju
objavljenih radova Instituta za turizam za 2018. godinu koji iznosi 39 sveukupno, od
čega je 18 radova indeksiranih u WoS-u i 21 rad indeksiran u Scopus bazi podataka.
Kolegica dr.sc. Renata Tomljenović još je jednom podcrtala mjere Ministarstva za
stimulaciju znanstvene produkcije, a to su u prvom redu uklanjanje nekih od
dosadašnjih kriterija vrednovanja znanstvenog rada (npr. čimbenik odjeka (IF)), te
povećanje sredstava za hladni pogon znanstvenih institucija s 37 milijuna kuna prošle
godine, na 51 milijun kuna koliko je planirano za ovu godinu. Kolegica dr. sc. Renata
Tomljenović smatra kako se Ministarstvo vodi tezom prema kojoj će iz količine proizaći
izvrsnost ideja te vjeruje da će se kriteriji vrednovanja s vremenom pooštravati. U
skladu s time, savjetuje široku produkciju radova u naredne dvije godine, te postupno
pomicanje prema objavljivanju u WoS bazi podataka.
Kolegica dr. sc. Renata Tomljenović informirala je prisutne i o promjenama u
kolektivnom ugovoru prema čemu 90% radnog vremena unutar znanstvenih institucija
mora biti osigurano za znanstveni rad i to onaj temeljen na znanstvenim projektima,
kao što su Horizon 2020 ili projektima Hrvatske zaklade za znanost, dok se rad na
neznanstvenim projektima (npr. Interreg) priznaje u onom dijelu u kojem je prisutna i
znanstvena komponenta.
Ad.5. Informacije oko novih zapošljavanja u Institutu za turizam
Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić upoznao je prisutne s informacijom dobivenom od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja o prihvaćanju svih pristiglih zahtjeva za novim
radnim mjestima, što bi se u Institutu za turizam odnosilo na dva (2) znanstvena i dva
(2) razvojna mjesta, jedno (1) stručno te dva (2) radna mjesta na Interreg projektu.
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Ravnatelj je istaknuo potrebu za mladim ljudima sa sklonošću prema znanstvenom
radu, ali i radu na komercijalnim projektima te je izrazio nadu da se do kraja tekuće
godine zaposli nekoliko mlađih osoba na navedenim radnim mjestima.
Ad. 6. Informacija o otvorenom natječaju za znanstvene projekte HRZZ
Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić napomenuo je kako je u tijeku natječaj Hrvatske zaklade
za znanost te je istaknuo važnost prijavljivanja projekata, naročito sad, kad se,
zahvaljujući gore navedenim promjenama, projekti izuzetno vrednuju. Na Institutu se
trenutno razvijaju četiri (4) projektna prijedloga.
Kolegica dr. sc. Renata Tomljenović napomenula je kako je, zbog činjenice da cijela
znanstvena zajednica Instituta mora biti uključena u znanstveno djelovanje, pri prijavi
projekta dobro uključiti širi krug kolega s Instituta.
Ad. 7. Razno
Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić zamolio je prisutne da razmisle o mogućnostima ulaznoizlazne mobilnosti. Kolegica dr. sc. Renata Tomljenović napomenula je kako članovi
znanstvenih institucija nemaju pravo na sudjelovanje u Erasmus programima razmjene
osim ako potpišu sporazum sa sveučilištem.
Sjednica je završila u 11.45h.
Zapisničarka

Predsjednik ZV

Ives Vodanović Lukić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos
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