ZNANSTVENO VIJEĆE
16.12. 2019.

ZAPISNIK
29. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
09.12. 2019. s početkom u 14 sati
Prisutni: I. Beroš, S. Čorak, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I.
Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, J. Mikulić, R. Tomljenović (14/18)
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić-Živoder, H. Carić, , P. C. Mackelworth, (4/18)
Poseban poziv: Z. Marušić, V. Mezak
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 28. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a,
3. Informacija o otvorenom natječaju HRZZ za znanstvene projekte (otvoren 29. studenog 2019.,
prijava do 13. veljače 2020. / istraživački i uspostavni projekti i projekti razvoja karijera mladih
istraživača/),
4. Prezentacija asistenta mr. sc. Ive Beroša interne aplikacije IT-a za evidenciju utrošenog vremena
na Znanstvenim projektima i
5. Razno

Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 28. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 28. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a.

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Informacija o otvorenom natječaju HRZZ za znanstvene projekte (otvoren 29. studenog 2019.,

prijava do 13. veljače 2020. / istraživački i uspostavni projekti i projekti razvoja karijera mladih istraživača/)

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne kako projekti kolega prijavljeni na posljednji natječaj
Hrvatske zaklade za znanost nisu ostvarili financiranje te kako je potrebno ozbiljno se pripremiti za tekući
natječaj. Napomenuo je kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja očekuje od znanstvenih institucija
sudjelovanje u međunarodnim kompetitivnim projektima te u projektima Hrvatske zaklade za znanost.
Također je istaknuo kako je znanstvena produkcija ove godine bila manja nego prošle godine, što je
prvenstveno posljedica većeg angažmana istraživačkog tima na tržišnim projektima te je potaknuo prisutne
da se tijekom idućih pola godine u većoj mjeri fokusiraju na znanstveni rad.
Kolega dr. sc. Davor Krasić mišljenja je kako prijavljeni projekti vjerojatno nisu dobili financiranje jer su
oboje predloženih voditelja projekata tehničke struke, dok se na HRZZ natječaju preferiraju projekti za
područja za koja je registrirana institucija u sklopu koje se projekt prijavljuje.
Zaključeno je kako bi bilo dobro pripremiti tri prijedloga projekta za sljedeći natječaj iz užeg turističkog
(ekonomskog) područja te CROSTO opservatorija. Pri tom će se nastojati uključiti što veći broj istraživača
unutar Instituta, kako u same projektne aktivnosti, tako i u pripremu projektne dokumentacije.

Ad. 4. Prezentacija asistenta mr.sc. Ive Beroša interne aplikacije IT-a za evidenciju utrošenog vremena

na Znanstvenim projektima
Kolega mr.sc. Ivo Beroš predstavio je prisutnima internu aplikaciju napravljenu za potrebe jednostavnijeg
praćenja radnih sata unutar znanstvenih projekata. Aplikaciji svaki istraživač pristupa individualno, pomoću
službene e-mail adrese te bilježi svoje sate provedene u radu na tekućim znanstvenim projektima.
Aplikacija izračunava broj sati na raspolaganju na mjesečnoj razini, ovisno o broju radnih dana u mjesecu,
te dana provedenih na godišnjem odmoru i/ili bolovanju.
Ad. 5. Razno

Nema.

Sjednica je završila u 15 h.

Zapisničarka

Predsjednik ZV

Ives Vodanović Lukić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos

