AKCIJSKI PLAN INSTITUTA PILAR 2015.–2020.
Svrha Akcijskog plana jest definirati konkretne zadatke koje će omogućiti i pospješiti razvoj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u idućem petogodišnjem razdoblju.
Polazište i okvir plana su Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.–2020. (prosinac 2014.) i Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
(listopad 2014.).

1. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I POTICANJE KVALITETE

ZADACI
Izraditi i usvojiti Pravilnik
o izboru na znanstvena
radna mjesta

Izraditi i usvojiti Pravilnik
o ustroju, organizaciji i
vođenju istraživačkih
programa

Izraditi i usvojiti Pravilnik
o vrednovanju rada
asistenata,
poslijedoktoranada i
mentora

PROVEDBENE MJERE
Pravilnikom će se regulirati uvjeti
izbora koji će biti veći od
nacionalnih uvjeta za izbore u
znanstvena zvanja
Pravilnikom će se istraživanja
fokusirati na nekoliko
istraživačkih programa te će se
osigurati praćenje kvalitete
istraživačkih skupina prema
širokom spektru indikatora
izvrsnosti (broj prijava na
projekte, broj projekata, broj
publikacija, sudjelovanja na
skupovima i sl.)
Pravilnikom će se regulirati
redovito godišnje vrednovanje
rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora

ODGOVORNA TIJELA

STATUS

INDIKATORI
PROVEDBE

Prvi kvartal 2015.

U tijeku

Usvojen Pravilnik

Drugi kvartal 2015.

U planu

Usvojen Pravilnik

Prvi kvartal 2015.

Provedeno

Pravilnik na snazi od
26.02.2015.i

RAZDOBLJE PROVEDBE

Znanstveno vijeće
Pravna služba
Upravno vijeće

Znanstveno vijeće
Pravna služba
Upravno vijeće

Znanstveno vijeće
Pravna služba
Upravno vijeće
1

Izabrati voditelje i
zamjenike istraživačkih
programa

Voditelji i zamjenici voditelja
istraživačkih programa biti će
izabrani po kriterijima izvrsnosti,
a na temelju dosadašnjeg
iskustva u vođenju projekata i
publiciranju

Donijeti Odluku o
godišnjoj obvezi
publiciranja i načinu
praćenja

Odlukom će se uvesti obveza
publiciranja određenog broja
publikacija godišnje, od kojih dio
mora biti u međunarodnoj
razmjeni. Znanstveno vijeće će
najmanje jednom godišnje
izvještavati o ispunjenosti
obveza.

Izraditi i usvojiti Pravilnik
o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti

Pravilnikom će se regulirati
indikatori znanstvene izvrsnosti
na temelju kojih će se provoditi
godišnje nagrađivanje trojice
znanstvenika i jednog asistenta.

Donijeti Odluku o visini
godišnje nagrade za
znanstvenu izvrsnost

Godišnje nagrade biti će
novčane.

Znanstveno vijeće
Treći kvartal 2015.

Ured ravnatelja

U planu

Drugi kvartal 2015.

U planu

Godišnji broj objavljenih
publikacija (posebno onih
referiranih u
međunarodnim bazama)
po znanstveniku

Treći kvartal 2015.

U planu

Usvojen pravilnik

U planu

Godišnji broj nagrađenih
znanstvenika i
znanstvenih novaka

Znanstveno vijeće
Ravnatelj

Izabrani voditelji i njihovi
zamjenici

Znanstveno vijeće
Pravna služba
Upravno vijeće
Ravnatelj
Znanstveno vijeće

Četvrti kvartal 2015.
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2. POZICIONIRANJE INSTITUTA U REGIONALNOM, NACIONALNOM I EU OKRUŽJU

ZADACI

Identificirati područja
istraživanja u kojima je Institut
prepoznat kroz izradu baze
znanstvenoistraživačkih
projekata

PROVEDBENE MJERE
Izraditi će se baza podataka o
svim dosadašnjim projektima
Instituta s popisom voditelja,
suradnika i iznosima kojima su
ti projekti bili financirani.
Temeljem te baze identificirati
će se područja znanstvene
izvrsnosti te poticati
specijalizacije mladih
istraživača u tim područjima.

Međunarodni i domaći
natječaji za projekte redovito
Redovito pratiti međunarodne se prate, poticati će se
i domaće natječaje za projekte prijavljivanje na projekte.

ODGOVORNA TIJELA

RAZDOBLJE
PROVEDBE

STATUS

INDIKATORI PROVEDBE

Administrator za projekte
Ravnatelj

Drugi kvartal 2015.

Znanstveno vijeće

Izrađena baza projekata
U tijeku

Administrator za projekte
Ravnatelj

Kontinuirano

Provedeno i u
tijeku

Godišnji broj prijava na
natječaje

Znanstvenici

Razraditi model
poticanja/nagrađivanja i
prijavljivanja na projekte

U svim pravilnicima iz
strateškog cilja 1. (Razvoj
ljudskih potencijala i poticanje
kvalitete) uvest će se i kriterij
prijavljivanja na projekte bez
obzira na uspješnost prijave.

Znanstveno vijeće

Poticati razvoj vlastitih centara
izvrsnosti

Centri izvrsnosti prepoznat će
se po broju i financijskom
obimu međunarodnih i
nacionalnih znanstvenih i
znanstveno-stručnih projekata

Poticati razvoj znanstvene
izvrsnosti u lokalnim

Izvrsnost područnih centara
prepoznat će se po broju i

Voditelji područnih centara

Znanstveno vijeće
Treći kvartal 2015.

Ravnatelj

Ravnatelj

Kontinuirano

Znanstvenici
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Kontinuirano

Usvojeni pravilnici
U planu

U tijeku

Broj i financijski obim projekata
po istraživačkim programima

zajednicama putem mreže
područnih centara

financijskom obimu
međunarodnih, nacionalnih i
lokalnih znanstvenih i
znanstveno-stručnih projekata

U tijeku

Ravnatelj
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Broj i financijski obim projekata
po područnim centrima

3. MEĐUNARODNA SURADNJA, MOBILNOST I VIDLJIVOST
ZADACI

PROVEDBENE MJERE

Poticati i pratiti
međunarodna
usavršavanja znanstvenih
novaka/doktoranada

Pravilnikom o vrednovanju rada
asistenata, poslijedoktoranada i
mentora biti će regulirana obveza
međunarodnih usavršavanja.

Poticati i pratiti
međunarodna
usavršavanja
poslijedoktoranada
Poticati i pratiti
usavršavanja
znanstvenika u
međunarodnim
institucijama

Pravilnikom o vrednovanju rada
asistenata, poslijedoktoranada i
mentora biti će regulirana obveza
međunarodnih usavršavanja.
Pravilnikom o izboru na
znanstvena radna mjesta i
Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti biti će regulirano
nagrađivanje usavršavanja
znanstvenika u međunarodnim
institucijama.
Pravilnikom o izboru na
znanstvena radna mjesta i
Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti biti će regulirano
vrednovanje boravka znanstvenika
u međunarodnim institucijama.

Razraditi model
vrednovanja boravka
znanstvenika u
međunarodnim
institucijama kao kriterij pri
zapošljavanju na
znanstvena radna mjesta i
godišnjem nagrađivanju
znanstvene izvrsnosti
Poticati sudjelovanje
znanstvenika na
znanstvenim skupovima
putem sufinanciranja,

Sudjelovanje na skupovima se
sufinancira sredstvima iz
višegodišnjeg institucijskog
financiranja, a Pravilnikom o
nagrađivanju znanstvene

ODGOVORNA TIJELA

RAZDOBLJE
PROVEDBE
Kontinuirano

U tijeku

Broj i duljina boravaka
znanstvenih novaka u
inozemstvu

Kontinuirano

U tijeku

Broj i duljina boravaka
poslijedoktoranada u
inozemstvu

Kontinuirano

U tijeku

Broj i duljina boravaka
znanstvenika u inozemstvu

Znanstveno vijeće

Prvi kvartal 2015.

U tijeku

Usvojeni pravilnici

Ravnatelj
Znanstveno vijeće
Povjerenstvo za dodjelu
financijskih sredstava za
sudjelovanje na

Kontinuirano

Provedeno,
kriteriji doneseni,
povjerenstvo
uspostavljeno 1.
1. 2014.

Broj sudjelovanja na
međunarodnim i domaćim
znanstvenim skupovima

Ravnatelj, mentori,
voditelji istraživačkih
programa, voditelji
projekata, Znanstveno
vijeće
Ravnatelj, voditelji
istraživačkih programa,
voditelji projekata,
Znanstveno vijeće
Ravnatelj, voditelji
istraživačkih programa,
voditelji projekata,
Znanstveno vijeće
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STATUS

INDIKATORI PROVEDBE

stipendiranja i
nagrađivanja

izvrsnosti to će biti jedan od
indikatora izvrsnosti.

konferencijama i
skupovima

Poticati gostujuća
predavanja u inozemnim
znanstvenim i
visokoškolskim
ustanovama
Razraditi model
vrednovanja gostujućih
predavanja u inozemnim
znanstvenim i
visokoškolskim
ustanovama kao kriterij pri
zapošljavanju na
znanstvena radna mjesta i
godišnjem nagrađivanju
znanstvene izvrsnosti
Poticati sudjelovanje u
radu međunarodnih
znanstvenih asocijacija,
radnih tijela, skupina i
časopisa

Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti dati će se značaj
predavanjima znanstvenika na
uglednim institucijama.
Pravilnikom o izboru na
znanstvena radna mjesta i
Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti biti će regulirano
vrednovanje gostujućih
predavanja znanstvenika Instituta.

Ravnatelj
Voditelji istraživačkih
programa
Voditelji projekata
Znanstveno vijeće
Znanstveno vijeće

Kontinuirano

U tijeku

Broj gostujućih predavanja

Prvi kvartal 2015.

U tijeku

Usvojeni pravilnici

Sistematski će se predlagati
predstavnike Instituta u
međunarodnim i nacionalnim
tijelima, odborima i uredničkim
odborima časopisa.

Ravnatelj
Voditelji istraživačkih
programa
Voditelji projekata
Znanstveno vijeće

Kontinuirano

U tijeku

Broj sudjelovanja u
asocijacijama, radnim
tijelima i časopisima

Razraditi model
vrednovanja sudjelovanja
u radu međunarodnih
znanstvenih asocijacija,
radnih tijela, skupina i
časopisa kao kriterij pri
zapošljavanju na
znanstvena radna mjesta i
godišnjem nagrađivanju
znanstvene izvrsnosti

Pravilnikom o izboru na
znanstvena radna mjesta i
Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti biti će regulirano
vrednovanje sudjelovanja u radu
međunarodnih znanstvenih
asocijacija, radnih tijela, skupina i
časopisa.

Znanstveno vijeće

Prvi kvartal 2015.

U tijeku

Usvojen pravilnik
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Poticati objavljivanje u
relevantnim
međunarodnim
znanstvenim
publikacijama
Razraditi model
vrednovanja
međunarodnog
publiciranja zaposlenika
kao kriterij pri
zapošljavanju na
znanstvena radna mjesta i
godišnjem nagrađivanju
znanstvene izvrsnosti
Objavljivati međunarodna
znanstvena postignuća na
mrežnim stranicama
Instituta
Poticati boravak
inozemnih znanstvenika u
Institutu kroz kraće i duže
posjete
Poticati prijavljivanje
projekata na
međunarodne natječaje
Razraditi model
vrednovanja rada u
međunarodnim projektima
kao kriterij pri
zapošljavanju na

Prijevodi na strane jezike i lekture
se sufinanciraju sredstvima iz
višegodišnjeg institucijskog
financiranja, a Pravilnikom o
nagrađivanju znanstvene
izvrsnosti to će biti jedan od
indikatora izvrsnosti.
Pravilnikom o izboru na
znanstvena radna mjesta i
Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti biti će regulirano
vrednovanje međunarodnog
publiciranja.

Ravnatelj
Mentori
Voditelji istraživačkih
programa
Voditelji projekata
Znanstveno vijeće

Kontinuirano

U tijeku

Broj publikacija u
međunarodnim
publikacijama po
znanstveniku

Znanstveno vijeće

Prvi kvartal 2015.

U tijeku

Usvojeni pravilnici

Redovito izvješćivati o svim
međunarodnim postignućima
(projekti, publikacije, konferencije,
sastanci)
Povećati broj projektnih prijava u
kojima sudjeluju i inozemni
znanstvenici

Nakladnička služba
Administrator za projekte
Znanstvenici

Kontinuirano

Djelomično
provedeno i u
tijeku

Broj posjeta mrežnim
stranicama Instituta

Ravnatelj
Znanstveno vijeće
Voditelji istraživačkih
programa
Voditelji projekata
Ravnatelj
Znanstveno vijeće
Voditelji istraživačkih
programa
Administrator za projekte
Znanstveno vijeće

Kontinuirano

U tijeku

Broj i duljina boravka
inozemnih znanstvenika

Kontinuirano

U tijeku

Broj projektnih prijava na
međunarodne natječaje i broj
uspješnih projektnih prijava

Prvi kvartal 2015.

U tijeku

Usvojeni pravilnici

Povećati broj projektnih prijava na
međunarodne natječaje putem
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti i uvođenjem u kriterije
za izbore na radna mjesta
Pravilnikom o izboru na
znanstvena radna mjesta i
Pravilnikom o kriterijima godišnjeg
nagrađivanja znanstvene
izvrsnosti biti će regulirano
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znanstvena radna mjesta i
godišnjem nagrađivanju
znanstvene izvrsnosti

vrednovanje rada u
međunarodnim projektima
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4. TRANSFERI ZNANJA S DRUŠTVENIM I GOSPODARSKIM DJELATNOSTIMA
ZADACI
Identificirati ekspertne
kompetencije
znanstvenika Instituta
važne za kontakte sa
sudionicima iz različitih
sektora društva

Razraditi model osnivanja
Kluba prijatelja Instituta –
pojedinaca, organizacija,
tvrtki i institucija; svrha
Kluba bilo bi osmišljavanje
zajedničkih projekata

Izraditi brošuru o Institutu
koja bi sadržavala sažet
prikaz djelatnosti

PROVEDBENE MJERE
Provesti anketu među
zaposlenicima Instituta u cilju
identifikacije individualnih
kompetencija i izraditi bazu
podataka prema područjima
primjene

Izraditi idejni prijedlog osnivanja
Kluba (svrha, ciljevi, sudionici);
Izraditi operativni plan osnivanja
Kluba

Izraditi idejni prijedlog brošure;
usuglasiti sadržaj, izraditi
brošuru

ODGOVORNA TIJELA

RAZDOBLJE
PROVEDBE

STATUS

INDIKATORI PROVEDBE

U planu

Izrađena baza podatka o
ekspertnim
kompetencijama
znanstvenika Instituta

Ravnatelj
Voditelji istraživačkih
programa

Treći kvartal 2015.

Osnovan Klub prijatelja
Instituta

Ravnatelj
Četvrti kvartal 2015.

Znanstvenici

U planu

U planu

Tiskanje brošure i slanje
potencijalnim korisnicima
te članovima Kluba
prijatelja Instituta Ivo Pilar

U tijeku

Korištenje adresara u
promotivne i ostale svrhe

Ravnatelj

Drugi kvartal 2016.

Nakladnička služba

Ravnatelj
Izraditi i obnavljati adresar
za diseminaciju
informacija o Institutu

Obnavljati adresar periodično
2 x godišnje i/ili prema potrebi

Nakladnička služba
Znanstvenici
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Kontinuirano

Ravnatelj
Organizirati tiskovne
konferencije u povodu
važnijih projekata i izdanja

Okvirni plan organizacije
tiskovnih konferencija i/ili
tematskih predavanja

Voditelji projekata
Voditelji istraživačkih
programa
Nakladnička služba
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Kontinuirano

U tijeku

Broj tiskovnih konferencija
i/ili predavanja

5. TRANSFER ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH SPOZNAJA I REZULTATA U VISOKOŠKOLSKI SUSTAV
ZADACI

PROVEDBENE MJERE

Trajno surađivati i proširivati
suradnju s ustanovama visokog
obrazovanja

Potpisati ugovore o suradnji
s ustanovama visokog
obrazovanja u zemlji i izvan
nje

Predlagati poslijediplomske studije
iz djelokruga djelatnosti Instituta i
provoditi ih u suradnji s
visokoškolskim ustanovama

Predložiti doktorske studije iz
glavnih područja djelovanja
Instituta (psihologija,
sociologija, povijest) i
interdciplinarnih područja

Analizirati sudjelovanja
znanstvenika u visokoškolskoj
nastavi i utvrđivati eventualne
sukobe između nastavnih i
istraživačkih obveza

Analizirati godišnje
sudjelovanje u nastavi
nasuprot broja objavljenih
publikacija i ograničiti
sudjelovanje znanstvenicima
koji objavljuju manje od
minimalnog broja prema
Odluci o obvezi godišnjeg
publiciranja

Poticati suradnju na diplomskim i
poslijediplomskim studijima

Smanjiti broj kolegija koje
znanstvenici izvode na
preddiplomskim studijima

ODGOVORNA TIJELA

RAZDOBLJE
PROVEDBE

STATUS

INDIKATORI PROVEDBE

Ravnatelj
Znanstveno vijeće

Kontinuirano

U tijeku

Broj potpisanih ugovora

Znanstvenici
Broj predloženih studija
Ravnatelj
Znanstveno vijeće

Ravnatelj
Znanstveno vijeće

Ravnatelj
Znanstveno vijeće
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Kontinuirano

Drugi i treći kvartal
2015.

Kontinuirano

U tijeku

U planu

U tijeku

Broj doktorskih studija koji se
provode u suradnji s
visokoškolskim ustanovama

Broj ograničenja
sudjelovanja u nastavi s
obzirom na obvezu
godišnjeg publiciranja

Broj kolegija na
preddiplomskim studijima/

Broj kolegija na diplomskim i
poslijediplomskim studijima

i

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora http://www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/_akti_instituta/Pravilnik_vrednovanje_2015.pdf

Broj: 07/08-73/15-999/2320
Zagreb, 04. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, v.r.
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