INSTITUT ZA TURIZAM
Zagreb, 31.03.2014.
Prisutni: R. Tomljenović, S. Čorak, S. Horak, Z. Klarić, I. Kožić, D. Krasić, D. Milojević, J.
Kranjčević, K. Tokić, N. Ćelić
Odsutni: I. Marković , Irena Ateljević, B. Vrdoljak-Šalomon, K. Miličević, D. Krešić, I. Kunst, S.
Boranić-Živoder, N. Ivandić, N. Telišman-Košuta, I. Sever, H. Carić, Z. Marušić

ZAPISNIK
39. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja se održala u
ponedjeljak 31.03.2014. s početkom u 14,00 sati
Utvrđen je kvorum.
Predložen je dnevni red:
1.

Verifikacija zapisnika 38. sjednice ZV;

2.

Izvješća mentora za novake travanj 2013. do travanj 2014. (novaci: I. Marković,
dr.sc. I. Kožić, N. Ćelić)

3.

Planirani znanstveni radovi za 2014. te odlasci na konferencije u 2014.

4.

Osvrt na Izvješće AZVO-a te akreditacijske preporuke AZVO-a

5.

Razno - informacija o ZP voditeljica dr.sc. R. Tomljenović – drugi krug; dr.sc. I.
Ateljević istraživanje

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Ad.1. Zapisnik 38. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Mentor znanstvene novakinje Izidore Marković, dr. sc. Zoran Klarić je pozitivno
ocijenio rad znanstvene novakinje, te izvijestio o njenom napretku. Znanstvena
novakinja je trenutno u završnom stadiju pisanja doktorskog rada. Mentorica
znanstvenog novaka Ivana Kožića, dr. sc. Sanda Čorak je pozitivno ocijenila i izvijestila
o završetku njegovog doktorskog studija, te je predložila da dr. Kožić podnese zahtjev
za postupak prijave za izbor u više znanstveno zvanje. Dr. Sc. Jasenka Kranjčević je u
ime mentorice znanstvenog novaka Nikole Ćelića, dr. sc. Irene Ateljević izvijestila
Vijeće o pozitivnoj ocjeni njegovog rada; znanstveni novak je trenutno u procesu
završavanja drugog semestra na doktorskom studiju. Znanstveno vijeće jednoglasno
je prihvatilo mentorska izvješća, te ih upućuje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta.
Ad.3. Znanstveno vijeće je raspravljalo i o planiranim znanstvenim radovima i odlascima
na konferencije u 2014. godini. Ravnateljica Instituta, dr. sc. Sanda Čorak je informirala
Vijeće o porastu objavljenih znanstvenih radova u tekućoj godini, te je uputila poziv
znanstvenicima da tokom godine trebaju objaviti minimalno dva znanstvena rada.
Ravnateljica je dala na razmatranje i prijedlog o penalizaciji ukoliko znanstvenik ne
objavljuje dva znanstvena rada godišnje; za one koji ne izvršavaju znanstvene obaveze
se neće isplaćivati honorari s komercijalnih projekata. Dr. sc. Davor Krasić je poveo
raspravu u cilju boljeg i efikasnijeg planiranja znanstvenog rada, te se dotaknuo i

problematike slabog financiranja znanstvenog istraživanja. Dr. sc. Ivan Kožić je
dodatno elaborirao poziv ravnateljice o objavljivanju radova i praksi dva rada po godini.
Zaključeno je da Institut ide u smjeru bolje znanstvene prakse.
Ad.4. Raspravljeno je i Izvješće AZVO-a te akreditacijske preporuke. Konstatirano je
relativno zadovoljstvo Izvješćem, poglavito glede ukupne razine kvalitete Instituta.
Vijeće je suglasno s preporukama AZVO-a koje idu u smjeru povećanja znanstvene
aktivnosti, poticanja mladih znanstvenika u njihovom znanstvenom napretku, te većeg
uključivanja (zaposlenika) Instituta u izvođenje nastave na Visokim učilištima u
Hrvatskoj.
Ravnateljica je izvijestila da je Upravno vijeće prihvatilo novi Statut Instituta, kojim je
proširena djelatnost ustanove na područje sporta, okoliša i prometa.
Ad.5. Razno – Dr. sc. Renata Tomljenović je izvijestila znanstveno vijeće o znanstvenom
projektu Trans-tourism, koji je prošao prvi krug postupka evaluacije od strane Hrvatske
naklade za znanost. Znanstveni projekt je ušao u drugi krug vrednovanja, a krajnji ishod
natječaja će biti poznat do kraja travnja 2014.
Na kraju je ravnateljica, dr. sc. Sanda Čorak povela raspravu o organizaciji proslave
55-godišnjice rada Instituta, te je predloženo da znanstveni novaci i mlađi znanstveni
suradnici formiraju organizacijski odbor s prijedlozima o obliku proslave.
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