ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 27.05. 2015.

ZAPISNIK
45. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u
srijedu 27.05.2015. s početkom u 13,00 sati

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Siniša Horak, Renata Tomljenović, Davor
Krasić, Jasenka Kranjčević, Irena Ateljević, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Goran Kos,
Neven Ivandić,
Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Ivo Kunst, Damir Krešić, Hrvoje Carić,
Snježana Boranić Živoder, Izidora Marković
Ostali nazočni: Dubravko Milojević, Zrinka Marušić, Anica Hunjet (gost)
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.

Dnevni red:
Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Znanstvenog vijeća
Suradnja sa Sveučilištem Sjever
Izbor predstavnika ZV u Upravno vijeće Instituta za turizam
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih sredstava...javnih znanstvenih
instituta
6. Izvješća voditelja tematskih skupina o znanstvenim aktivnostima u 2015.
godini
Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Zaključci po točkama:
Ad.1. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Zapisnik 44. sjednice ZV jednoglasno prihvaćen.
Ad.3. Doc. dr. sc. Anica Hunjet sa Sveučilišta Sjever je izvijestila članove ZV o
nastanku i trenutnom statusu Sveučilišta Sjever, koje bi na idućoj sjednici Hrvatskog
sabora trebalo biti potvrđeno kao javno sveučilište.
Sveučilište Sjever ima odobrenje za vođenje postupka izbora u znanstveno –
nastavna zvanja. Mogućnost suradnje se prije svega vidi u sudjelovanju
znanstvenika Instituta u nastavi, kao i partnerstvu u znanstvenim projektima.

Ad.4.Znanstveno vijeće je jednoglasno izabralo dr. sc. Sinišu Horaka,
znanstvenog savjetnika, za svog predstavnika u Upravnom vijeću Instituta
za turizam.
Ad. 5. Znanstveno vijeće je podržalo i prihvatilo prijedlog Pravilnika o mjerilima i
načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i
javnih znanstvenih instituta, što ga je izradilo Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta.
Ad.6. Voditelji triju tematskih skupina (Neven Ivandić, Sanda Čorak/Zrinka
Marušić, Siniša Horak) su podnijeli izvješće o dosadašnjim znanstvenim
aktivnostima u 2015. godini te procjenu tih aktivnosti do kraja godine.
Tematska skupina koju vodi Renata Tomljenović nije pripremila izvješće te to
ostaje njihova obveza za izvršenje do sljedeće sjednice Znanstvenog vijeća.
Preporuka je autorima da prije početka rada na znanstvenom članku odrede
časopis u kojem ga namjeravaju objaviti, te da shodno znanstvenom području
konkretnog časopisa prilagode smisao i način pisanja rada. Citirana literatura
(reference) bi trebala sadržavati barem neki od prethodno objavljenih radova
u tom časopisu.
Znanstveno vijeće je donijelo sljedeće zaključke:
a) Prvorangirani autor znanstvenog rada donosi odluku o tomu kojoj tematskoj
skupini se pridodjeljuje objavljeni znanstveni rad, s obzirom da određeni broj
znanstvenika sudjeluje u radu više tematskih skupina.
b) Znanstveno vijeće podupire ideju tematske skupine Promet i prostor da se
unutar Instituta osnuje interni fond iz kojeg bi se financirala temeljna
istraživanja kao podloga za pisanje i objavljivanje znanstvenih radova.
Sredstva za navedeni fond će se prvenstveno osigurati iz prihoda koje Institut
ostvaruje na tržištu.
Ad.7. Razno
Znanstveno vijeća prihvaća plan rashoda koja se financiraju sredstvima
doznačenim za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene
djelatnosti.

Zapisnik vodio
dr.sc. Davor Krasić, v.r.

Predsjednik ZV
dr. sc. Davor Krasić, v.r.

