
 
 
 
 

Broj: 496-50/12.2018. 
Zagreb, 31. prosinca 2018. 
 
 
Nakon što su se članovima ZV-a u 14,00 sati priključili i članovi UV-a (prof. dr. sc. Ivan 
Koprek, doc. dr. sc Marija Brajdić Vuković, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i dr. sc. Stipe 
Kutleša, bez odsutne: Ana Marije Zovko Tomaš), nastavljena je zajednička sjednica 
Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. 
 
Prof. dr. sc. Ivan Koprek nastavio je vođenje 5. sjednice UV-a i pozdravio sve prisutne te 
konstatirao kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. 
2. Izvješće Ravnatelja Instituta za 2018. godinu. 
3. Razno 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. 
Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. prihvaćen je bez primjedbi. 
 
Ad. 2. Izvješće Ravnatelja Instituta za 2018. godinu 
Ravnatelj je iznio osnovne podatke o radu Instituta u 2018. godini. Posebno se osvrnuo na 
znanstvene publikacije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, projekte, organizaciju 
znanstvenih skupova i predavanja, izdavačku djelatnost, kadrovsku i financijsku situaciju. 
Istaknuo je da su znanstvenici do prosinca 2018. ukupno objavili 69 znanstvenih radova, što 
je više nego u 2017. godini. Zaposlenici Instituta su 2018. sudjelovali na 66 znanstvenih 
skupova, Institut je organizirao ili suorganizirao  6 znanstvenih skupova, 11 kolokvija i 
predavanja (na kojima su sudjelovala 3 gosta iz inozemstva). Institut je izdao ukupno 6 
knjiga, dvije su u pripremi, a jedna u tisku. Potpisana su dva ugovora o međunarodnoj 
suradnji – sa Sveučilištem u Paderbornu i Sveučilištem u Krakovu – a u postupku je 
potpisivanje ugovora sa Sveučilištem u Pragu. S Hrvatskom zakladom za znanost potpisana su 
tri nova projekta, tri su završena, jedan je prekinut. Donijeli smo tri nova pravilnika. 
Financijsko stanje je nešto bolje nego u 2017. godini. 
Odustali smo od organizacije doktorskih studija jer nam to Zakon u ovom trenutku ne 
dopušta. Umjesto toga potaknuta je inicijativa za otvaranje Ljetne škole (informacije se mogu 
naći na mrežnoj stranici Instituta, a već imamo prijave iz inozemstva) 
Ukupni podaci bit će, kao i prošle godine, objavljeni na mrežnoj stranici Instituta. Ostali su, 
kao i prethodnih godina, problemi s kojima smo i dalje suočeni: nepostojanje međunarodnih i 
europskih projekata, kadrovski problemi i novi Zakon o znanosti i visokom obrazovanju i 
Zakon o osiguranju kvalitete.  
Otvorena je rasprava.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Koprek, Marija Brajdić Vuković, Filip Grgić, Jure Zovko, 
Tomislav Bracanović 



Ad. 3. Razno 
 
Predsjednik Znanstvenog vijeća Davor Pećnjak zahvalio je Damiru Barbariću i Zdravku 
Radmanu na svom doprinosu u radu Instituta, te čestitao svima sretan Božić i novu 2019. 
godinu.  
 
Ravnatelj Instituta također je čestitao Božić i Novu godinu, te pozvao sve članove Upravnog i 
Znanstvenog vijeća Instituta na domjenak u povodu nadolazećih blagdana. 
 
 
Dovršeno u 14,45 
 
Zapisničar:      Predsjednik Upravnog vijeća: 
 
 
 
Sanja Berger-Tilić     prof. dr. sc. Ivan Koprek 
 
 


