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ZAPISNIK 
 

38. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja se održala u 

utorak 04.02.2014. s početkom u 13,00  sati 

 

Utvrđen je kvorum. 

Predložen je dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 37. sjednice ZV; 
2. Izbor predsjednika i zamjenika Znanstvenog vijeća 
3. Izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji Instituta 
4. Plan aktivnosti Instituta za turizam 
5. Višekriterijsko financiranje Instituta 
6. Razno – izvješće o napredovanju doktorskih studenata 

 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.1.  Zapisnik 37. sjednice ZV jednoglasno prihvaćen 
Ad.2. Znanstveno vijeće instituta za turizam je jednoglasno donijelo odluku o  ponovnom 

izboru dr.sc. Jasenke Kranjčević za predsjednicu i dr.sc. Renate Tomljenović za 
zamjenicu predsjednice Znanstvenog vijeća. Mandati će trajati dvije godine od 
momenta izglasavanja. Također je odlučeno da će zapisničar sjednica ZV svaki put biti 
drugi zaposlenik Instituta, po sistemu rotacije. 

Ad.3. Ravnateljica Instituta, dr.sc. Sanda Čorak je informirala Znanstveno vijeće o 
postupku reakreditacije; U postupku reakreditacije Instituta za turizam, a nakon 
izrađene studije „Samoanalize Instituta“  koja je predana Agenciji za znanosti i visoko 
obrazovanje 15. rujna.2013., Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr.sc. D. Diaz-
Fuentes (Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Španjolska), prof.dr.sc. 
A.Polk (Hochuschule fur Wirtschaft und Recht, Njemačka)i prof. emeritus H. Hanush 
(Universitat Augsburg, Njemačka)  je posjetilo Institut 15. listopada 2013. Njihovo je 
Izvješće izrađeno u skladu s Načelima i kriterijima vrednovanja znanstvenih 
organizacija u Republici Hrvatskoj (6. prosinca 2013.), a proslijeđeno Institutu na 
hrvatskom i engleskom jeziku, 28. siječnja 2014. Sadržaj Izvješća se odnosi  na 
kvalitetu i produktivnost znanstvenog rada, utjecaj i značaj znanstvenog istraživanja 
kao i na učinkovitost i racionalnost znanstvene organizacije, te završava preporukama 
za Akreditacijski savjet AZVO. 

 U raspravi je dr.sc. Siniša Horak napomenuo da je izvještaj relativno povoljan za 
Institut, iako ne postoji jasan referentni okvir na temelju kojeg bi se jednako vrednovali 
svi javni instituti. Dr.sc. Davor Krasić je iznio mišljenje da se nedostatci u izvješću više 
odnose na nedostatke u sustavu (npr. nemogućnost zapošljavanja novih 
znanstvenika). Na kraju rasprave je ravnateljica dr.sc. Sanda Čorak predložila da do 
kraja tjedna zaposlenici Instituta mogu dati prijedloge za očitovanje na izvješće, koje 
se šalje u ponedjeljak, 10.02. 



Ad.4. Raspravljen je i Plan aktivnosti Instituta za turizam od 2012. do 2015. godine, sa 
naglaskom na trenutne aktivnosti. Ravnateljica, dr.sc. Sanda Čorak je najavila 
promjene u statutu Instituta o kojima će više biti riječi u budućnosti. Plan aktivnosti 
IZTZG je jednoglasno usvojen. 

Ad.5. Raspravljalo se o višekriterijskom financiranju Instituta sa naglaskom na 
problematiku citiranosti znanstvenih radova i prijavljenim stručnim projektima u 2014. 
godini. Zaključeno je da je 2013. godina bila vrlo dobra, sa povećanim obujmom 
objavljenih radova i stopom citiranosti, u odnosu na 2012. godinu. Također je 
ustanovljeno da se Institut u siječnju 2014. godine prijavio na rekordan broj projekata. 

Ad.6. Doktorski studenti – zaposlenici Instituta su predstavili svoj napredak na Doktorskom 
studiju; Izidora Marković, prof geo./ing. geol i Katarina Miličević, MBA planiraju 
doktorirati u zadnjem tromjesečju 2014. godine, a Nikola Ćelić, mag.soc. je izvijestio 
Znanstveno vijeće u skorom upisu trećeg semestra i početku rada na Prijedlogu 
istraživanja vlastitog doktorata. 
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