ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 4. prosinca 2015.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM U 2015. GODINI

Znanstveno vijeće Instituta za turizam na datum pisanja ovog izvješća broji 15 članova.
Od tog broja 14 članova su znanstvenici izabrani na znanstvena radna mjesta u skladu
sa zakonskim odredbama dok je jedan član predstavnik djelatnika izabranih na stručna
radna mjesta.
Članovi su : Irena Ateljević, Snježana Boranić – Živoder, Hrvoje Carić, Sanda Čorak,
Siniša Horak, Neven Ivandić, Zoran Klarić, Goran Kos, Ivan Kožić, Jasenka Kranjčević,
Davor Krasić, Damir Krešić, Ivo Kunst, Izidora Marković i Renata Tomljenović.
Predsjednik Znanstvenog vijeća od veljače 2015. godine je Davor Krasić, a zamjenica
predsjednika je Renata Tomljenović.
Znanstveno vijeće Instituta za turizam je tijekom 2015. godine održalo 7 sjednica, na
kojima je donosilo odluke u skladu s ovlastima definiranim Statutom i utvrđenom
znanstvenom politikom Instituta za turizam.
Posebna je pozornost tijekom 2015. godine usredotočena na tri ključne aktivnosti:




podizanje kvalitete i kvantitete znanstvenih radova,
završetak doktorata i izbor u znanstvena zvanja,
statusna pitanja povezana s najavama o spajanju znanstvenih instituta.

Na svojim sjednicama Znanstveno vijeće je, između ostalog, raspravljalo o sljedećim
temama i točkama:
42. sjednica



Izbor novog predsjednika Znanstvenog vijeća
Nacrt Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda
javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta - rasprava

43. sjednica



Izvještaji mentora o radu znanstvenih novaka u 2014. godini
Rasprava o temi „Mogući utjecaji eksploatacije nafte na Jadranu na razvoj
turizma u Hrvatskoj“ (uvodničari: dr. sc. Hrvoje Carić i Izidora Marković,
mag.geo.)
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44.sjednica





Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća - donošenje
Očitovanje Znanstvenog vijeća o restrukturiranju javnih znanstvenih instituta
Pravilnik o zapošljavanju asistenata i poslijedoktoranata i mentorstvu –
donošenje
Godišnje izvješće Instituta za turizam za 2014. godinu

45. sjednica





Suradnja sa Sveučilištem Sjever
Izbor predstavnika ZV u Upravno vijeće Instituta za turizam
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih sredstava...javnih znanstvenih
instituta
Izvješća voditelja tematskih skupina o znanstvenim aktivnostima u 2015.
godini

46. sjednica




Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu sistematiziranog
znanstvenog radnog mjesta znanstvenog suradnika/ce i imenovanje
Povjerenstva za raspisivanje i provedbu natječaja
Predstavljanje dr. sc. Jakše Kivele na 2-mjesečnom studijskom boravku u
Institutu

47. sjednica





Izvješće Povjerenstva za raspis i provedbu natječaja za izbor u znanstvenog
suradnika
Odluka o odabiru kandidata za znanstvenog suradnika na temelju provedenog
natječaja
Osvrt na znanstvenu aktivnost u 2015. godini
Prikaz znanstvenog rada „Detecting international tourism demand growth
cycles“, Current Issues in Tourism, 17 (5), pp. 397-403, autora Ivana Kožića

48. sjednica



Preusmjeravanje sredstava programa usavršavanja znanstvenih novaka u
formi razvojnih koeficijenata
Promjena u strateškom planu Instituta u pogledu potrebe otvaranja radnih
mjesta

Također, Znanstveno vijeće je na svojim sjednicama razmatralo izvještaje o
sudjelovanju znanstvenika Instituta za turizam na znanstvenim skupovima u
inozemstvu i Hrvatskoj te o drugim znanstvenim aktivnostima koje su se odvijale
tijekom godine. O svim održanim sjednicama postoje detaljni zapisnici.
Predsjednik ZV
dr. sc. Davor Krasić, v.r.

