IZVJEŠĆE
ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM
O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2013. GODINE
Članovi Znanstvenog vijeća Instituta za turizam tijekom 2013. godine su: dr.sc. Sanda Čorak, dr.sc. Siniša
Horak, dr.sc. Zoran Klarić, dr.sc. Ivo Kunst, dr.sc. Renata Tomljenović, dr.sc. Damir Krešić, dr.sc. Davor
Krasić, dr.sc. Jasenka Kranjčević, dr.sc. Irena Ateljević, dr.sc. Goran Kos, a predstavnici znanstvenih novaka
bili su: Izidora Marković, dipl.geog/dipl.geol. i dr.sc. Ivan Kožić.
Predsjednica Znanstvenog vijeća: dr.sc. Jasenka Kranjčević;
Zamjenica predsjednice Znanstvenog vijeća: dr.sc. Renata Tomljenović.

Znanstveno vijeće Instituta za turizam
održalo je u vremenu od 30.1.2013. do zaključno 19.12.2013. godine
(ukupno 7 sjednica)
Prošlogodišnje izvješće završeno s 19.12.2012.
Sjednica Znanstvenog vijeća održana 30.1.2013. – 31 sjednica




Analiza podataka Instituta za turizam za višegodišnje financiranje od strane Ministarstva
znanosti 2008.-2012.
Načela i kriteriji za vrednovanje znanstvenih organizacija u Hrvatskoj - Nacrt – rasprava.
Plan znanstvene aktivnosti Instituta za turizam za 2013.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 10.4.2013. – 32. sjednica





Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 26/2013 i 34/013) – usvojen novi
Pravilnik.
Usporedba znanstvene aktivnosti s drugim institutima.
Izvještaji mentora za novake za MZOS.
Očitovanje zadovoljstva znanstvenih novaka o mogućnosti profesionalnog razvoja unutar
Instituta za turizam.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 19.6. 2013. - 33. sjednice





Rasprava o pokazateljima MZOS za izradu tablice prema kojoj se određuje dodjela financijskih
sredstava Institutima. IT potpisao Ugovor 26.6. 2013. IT će dobivati cca 90.000 kn po
znanstveniku na godinu 2013.-2015. Tehničke znanosti nešto više dobivaju. Tablica za mjerenje
Instituta se mijenja ovisno o rezultatima rada.
Dr.sc. R. Tomljenović je urednica knjige s L. Dwyerom – djelatnici IT sudjeluju u izradi knjige.
Ivan Kožić doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 16.7.2013. – 34. sjednica


Izbor i raspored na radno mjesto višeg asistenta - dr.sc. Ivan Kožić.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 26.8. 2013. - 35. sjednica






Izrada i analiza teksta za samoanalizu za reakreditaciju javnih znanstvenih instituta u RH koju
treba napraviti do 1.9.2013. kako bi se ista dala na prijevod. Opsežan materijal zahtijevao
timski rad.
Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i donacija javnih visokih
učilišta i javnih znanstvenih instituta – do 15.9.2013. – rasprava.
Ustavni sud RH stavio van snage Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja – tako da je u primjeni
stari Pravilnik o izboru u znanstvena zvanja.
Neda Telišman-Košuta – upisala poslijediplomski studij Menadžment održivog razvoja,
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 17.10.2013. – 36 sjednica



Mišljenje za izbor kandidata za ravnatelja IT – ZV dalo pozitivni mišljenje za dr.sc. Sandu Čorak.
Izvještaj o komisiji za reakreditaciju koja je bila u IT 15.10.2013. u sastavu: Prof. dr. Daniel
Diaz-Fuestes, University of Cantabria, Španjolska; Prof. dr. Andreas Polk, Berlin School of
Economics and Law, Njemačka i Prof.em. Dr. Horst Hanusch, Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultat, Die Universitat Augsburg, Njemačka.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 19.12. 2013. - 37 sjednica






Odluka ZV o odabiru kandidata nakon raspisanog natječaja za znanstveno radno mjesto
znanstvenog zvanja znanstveni suradnik – znanstveno područje društvene znanosti – polje
ekonomija – dr.sc. neven Ivandić
Odluka ZV o odabiru kandidata nakon raspisanog natječaja za znanstveno radno mjesto
znanstvenog zvanja znanstveni suradnik – znanstveno područje interdisciplinarno područje
znanosti – dr.sc. Hrvoje Carić;
Dodijeljene novčane nagrade za objavljene znanstvene radove tijekom 2013.: Irena Ateljević,
Ivan Kožić, Davor Krasić te Zrinka Marušić i Ivan Sever.

Osim navedenog, na sjednicama prezentirana su izvješća o prisustvovanju znanstvenim skupovima
(konferencije, kongresi, stručna usavršavanja, izložbe itd.), prijavi na znanstvenom projektu HZZ te izvješća
o znanstvenoj djelatnosti (objava članaka).

Predsjednica ZV
dr. sc. Jasenka Kranjčević, d.i.a., v.r.

