ZNANSTVENO VIJEĆE
18.06.2019.

ZAPISNIK
24. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
17.06.2019. s početkom u 11 sati
Prisutni:, H. Carić, N. Ivandić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković
Vukadin, R. Tomljenović (10/16)
Izostali: I. Ateljević, S. Čorak, Z. Klarić, P.C. Mackelworth, J. Mikulić, S. Boranić Živoder
Poseban poziv: H. Mataković
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 23. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda,
3. Informacija ravnatelja oko novih zapošljavanja u Institutu,
4. Informacija ravnatelja o Programskim ugovorima,
5. Informacije vezane za organizaciju stručnog skupa (27.09.2019.) i Znanstvene konferencije (06.09.11.2019.) povodom obilježavanja 60-e obljetnice Instituta,
6. Rasprava o internom Pravilniku o znanstvenim projektima IT-a,
7. Znanstvena produkcija i
8. Razno.

Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 23. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Informacija ravnatelja oko novih zapošljavanja u Institutu

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić informirao je prisutne o završenom natječaju za 5 novih radnih mjesta:

1. Za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti
ili interdisciplinarnim područjima znanosti, polju politologije i sociologije, na neodređeno
vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž);
2. Za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana makroekonomija, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž);
3. Izbor na stručno radno mjesto – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju u području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
(m/ž);
4. Za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području prirodnih
znanosti, polje matematika na određeno vrijeme od 5 godina s obvezom upisa
poslijediplomskog sveučilišnog studija – 1 izvršitelj (m/ž);
5. Za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarnim
područjima znanosti, polje geografija na određeno vrijeme od 5 godina s obvezom upisa
poslijediplomskog sveučilišnog studija – 1 izvršitelj (m/ž).
Natječaj je bio otvoren od 15.05.2019. do 15.06.2019.
Za radno mjesto br. 1. javilo se 4 kandidata. Za radno mjesto br. 2. javio se 1 kandidat. Za radno mjesto
br. 3. javilo se 8 kandidata. Za radno mjesto br. 4. javilo se 2 kandidata te za radno mjesto br. 5. javilo se
13 kandidata.
Prispjele molbe predane su povjerenstvima koja trebaju u roku 15 dana iste pregledati, razgovarati s
kandidatima i odabrati kandidate.

Ad. 4. Informacija ravnatelja o Programskim ugovorima

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić podsjetio je prisutne o Programskim ugovorima kao temelju programskog
financiranja. Na posljednjem sastanku s ministricom Divjak, dogovoreno je kako će sa svakim institutom
biti obavljen pojedinačni sastanak na kojem će se donijeti odluka o trošenju sredstava. Institutu za turizam
dosad je uplaćen dio sredstava (330.000,00 kn), no sastanak još nije održan, pa nije posve jasno na koji
način bi se sredstva trebala koristiti. Minimalan iznos sredstava koji se može dobiti jest 60% od ukupnog
iznosa dobivenog prošle godine. Iznos preostalog dijela sredstava računa se s obzirom na znanstvenu
produkciju djelatnika.

Ad. 5. Informacije vezane za organizaciju stručnog skupa (27.09.2019.) i Znanstvene konferencije

(06.-09.11.2019.) povodom obilježavanja 60-e obljetnice Instituta
Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić informirao je prisutne o planovima za održavanje stručnog skupa povodom
svečanog obilježavanja 60. obljetnice Instituta za turizam. Svečani jubilej i jednodnevni stručni skup pod
nazivom „Kontrasti hrvatskog turizma“ održat će se 27. rujna 2019. godine u hotelu Westin u Zagrebu, od
09:00 do 13:30 sati.
S Ministarstvom turizma je dogovoreno da stručnom skupu prisustvuje ministar Cappelli, a ispred HGK
uzvanike će pozdraviti Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Uredu predsjednice
poslana je molba za pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a pozvat ćemo i Blaženku
Divjak, ministricu znanosti i obrazovanja te Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba.

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin izvijestila je prisutne o tijeku priprema za znanstvenu konferenciju u
studenom ove godine u Dubrovniku. Dosad je primljeno 68 sažetaka, koji su u procesu recenzije kod
dr.sc. Sande Čorak i dr.sc. Renate Tomljenović. Na temelju broja prijavljenih, zasad je moguće organizirati
12-14 odvojenih sesija. Prisutni su se složili oko novog produžetka roka za slanje sažetaka koji je
premješten na početak rujna. Sponzorstva za konferenciju će se tražiti na gradskoj i županijskoj razini,
od Turističke zajednice Grada Dubrovnika te od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu natječaja za
financiranje konferencija.

Ad. 6. Rasprava o internom Pravilniku o znanstvenim projektima IT-a

Dr. sc. Goran Kos iznio je nacrt glavnih načela Pravilnika o internim znanstvenim projektima Instituta za
turizam. Predloženo je da znanstveno vijeće Instituta za turizam potiče uvođenje internih znanstvenih
projekata te da glavni rezultati takvih projekata budu objave znanstvenih radova i/ili knjige. Svaki
znanstvenik može prijaviti interni znanstveni projekt, pri čemu na jednom projektu trebaju sudjelovati
minimalno 3 znanstvenika i/ili doktoranda, što bi, s obzirom na 16-20 zaposlenih znanstvenika, značilo 46 znanstvenih projekata koji mogu biti podijeljeni po tematskim područjima. Odlučeno je da voditelj
znanstvenog projekta na Institutu za turizam može istovremeno raditi samo na jednom projektu. Što se
prijave projekta tiče, poželjna je skraćena forma prijave po uzoru na prijavu za HRZZ projekte. Interni
znanstveni projekt može biti i projekt koji je prijavljen na Hrvatsku zakladu za znanost, a u trenutku kad
HRZZ odobri projekt, interni projekt se automatski gasi. Prijavljeni projekti koji ne prođu na natječajima za
znanstveno kompetitivne projekte, mogu se, u većem ili manjem opsegu prijaviti kao interni projekti.
Struktura projekta mora uključivati ciljeve, razradu, dosadašnja istraživanja, djelatnike te financijski plan,
to jest potrebno je dogovoriti financiranje od strane Instituta (minimalno: korištenje vozila, dnevnice,
troškovi izdavanja rada te najnužnija oprema). Institut za turizam može osigurati novčani fond za interne
projekte izdvajanjem iz režijskih troškova.
Izražena je i potreba za vođenjem registra znanstvenih projekata zahvaljujući kojem bi se dobio uvid u
pojedinačni angažman znanstvenika po projektima. Dogovoreno je da evaluaciju internih projekata vrše
2 znanstvenika, od kojih bi jedan bio s Instituta. Odlučeno je da nije potrebno raspisivati natječaje za
interne projekte te da je potrebno odrediti konkretne kriterije za evaluaciju. Zaključeno je da najdulje
trajanje projekta iznosi 2 godine, a objava radova mora uslijediti najkasnije 2 godine po završetku projekta.

Ad. 7. Znanstvena produkcija

Znanstvena produkcija obrađena je u prethodnoj točci, u sklopu rasprave o internom Pravilniku o
znanstvenim projektima IT-a.

Ad. 8. Razno

Sjednica je završila u 12.15h.

Zapisničarka

Predsjednik ZV

Ives Vodanović Lukić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos

