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Broj: 332-34/07.2018. 
Zagreb, 23. srpnja 2018. 

ZAPISNIK 
165. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u 

srijedu, 4. srpnja 2018. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Luka Boršić, viši 
znanstveni suradnik; dr. sc. Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan 
Dožudić, znanstveni suradnik; dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Filip Grgić, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Boris Kožnjak, 
znanstveni suradnik; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. Davor Pećnjak, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. 
Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena 
suradnica; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni 
suradnik; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik;  
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. 
Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; Ivan Restović, asistent; dr. sc. Jure 
Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (službeni put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, 
znanstvena savjetnica (službeni put). 
 
Zapisničar: Dario Škarica 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 21 člana ZV-a prisutno 16 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
Predsjednik ZV-a predlaže dopunu dnevnog reda: dodaje se točka 7. Prijedlog suradnje 
Instituta za filozofiju s Karlovim sveučilištem u Pragu, a  točka 7 Razno postaje točka 8. 
Dopunjeni dnevni red glasi: 

1. Ovjera zapisnika 164. sjednice Znanstvenog vijeća održane 22. svibnja 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Prijedlog Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog 

suradnika 
4. Prijedlog o suorganizaciji znanstvenog skupa Formal Methods and Science in Philosophy 
5. Izbor Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog 

suradnika 
6. Prijedlog strategije za unapređenje položaja žena u Institutu za filozofiju 
7. Prijedlog suradnje Instituta za filozofiju s Karlovim sveučilištem u Pragu 
8. Razno. 

Predloženi dopunjeni dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 164. sjednice Znanstvenog vijeća održane 22. svibnja 2018. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
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1. 30. 5. 2018. potpisan je ugovor o radu na određeno vrijeme s Matkom Gjurašinom na 
projektu „Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu“ voditelja Luke Boršića. 
Ugovor je potpisan na rok od 3 godine, s početkom 1. lipnja 2018. 

2. 21. 6. 2018. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije primili smo odluku o izboru Borisa Kožnjaka u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, a 28. 6. 2018. raspisali smo natječaj za zapošljavanje na radno 
mjesto višeg znanstvenog suradnika. 

3. 21. 6. 2018. potpisali smo ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine s 
Karolinom Kudlek na projektu „Šteta, namjere i odgovornost“ voditelja Mateja 
Sušnika. Početak trajanja ugovora je 1. srpnja 2018. 

4. 27. 6. 2018. održan je Dan Instituta za filozofiju. 
5. 3. 6. 2018. predstavljen je projekt Šteta, namjere i odgovornost voditelja Mateja 

Sušnika. 

 
Ad. 3. Prijedlog Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika 
Na natječaj se prijavilo 39 kandidata. Članovi Povjerenstva, Ivana Skuhala Karasman, Matej 
Sušnik i Stipe Kutleša, u prvom su koraku utvrdili da sedam kandidata nije priložilo svu 
potrebnu dokumentaciju (navedenu u propozicijama natječaja). U drugom koraku, 
Povjerenstvo je rangiralo preostala 32 kandidata prema sljedećim kriterijima: (1) publikacije 
/60 bodova/; (2) sudjelovanje na projektima /5 bodova/; (3) sudjelovanje na konferencijama 
/15 bodova/; (4) stručno usavršavanje /10 bodova/; (5) stručna djelatnost /5 bodova/; (6) 
nastava /5 bodova/ – ukupno: 100 bodova. Povjerenstvo je odlučilo da u uži izbor ulaze oni 
kandidati koji u drugom koraku ostvare više od 95 bodova. Tri kandidata ispunjavaju taj 
uvjet: 1. Elia Zardini (100 bodova), 2. Daniel Dohrn (98 bodova); 3. Thomas Raleigh (96 
bodova). 
Budući da nijedan od ta tri kandidata nema proveden izbor u znanstveno zvanje, Povjerenstvo 
predlaže da se za svakoga od njih provede postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika. 
Prijedlog je prihvaćen s četrnaest glasova za i dva suzdržana glasa. 
Dogovoreno je da ćemo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj odmah obavijestiti o 
dosadašnjim rezultatima. 
Izabrana su sljedeća tri povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika: 

1. za izbor Elie Zardinija: Stipe Kutleša, Martino Rossi Monti i Majda Trobok; 
2. za izbor Daniela Dohrna: Ivana Skuhala Karasman, Luka Boršić i Boran Berčić; 
3. za izbor Thomasa Raleigha: Matej Sušnik, Filip Grgić i Boran Berčić. 

 
Ad 4. Prijedlog o suorganizaciji znanstvenog skupa Formal Methods and Science in 
Philosophy 
Institut je bio suorganizator znanstvenih skupova Formal Methods and Science in Philosophy 
I i Formal Methods and Science in Philosophy II pri Interuniverzitetskome centru (IUC) u 
Dubrovniku 26–28. ožujka 2015, odnosno 4-6. svibnja 2017. Za skup Formal Methods and 
Science in Philosophy III rezerviran je pri IUC termin 11–13. travnja 2019. Dopisom 
Znanstvenom vijeću od 15. svibnja 2018. Srećko Kovač zamolio je i predložio da Institut za 
filozofiju prihvati suorganizaciju skupa 2019. godine. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
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Ad 5. Izbor Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg 
znanstvenog suradnika 
U vezi s natječajem za zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto višega 
znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme, što ga je temeljem suglasnosti Ministarstva 
znanosti i obrazovanja Institut raspisao 28. lipnja 2018, predloženo je povjerenstvo u sastavu: 
Stipe Kutleša, Pavel Gregorić i Davor Pećnjak. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad 6. Prijedlog strategije za unapređenje položaja žena u Institutu za filozofiju 
Povjerenstvo u sastavu Marie-Élise Zovko, Ivana Skuhala Karasman i Luka Boršić sastavilo je 
tekst Strategije unapređenja položaja žena u Institutu za filozofiju, u kojem su, uz opis 
situacije, precizirane dugoročne i kratkoročne mjere, među kojima je predloženo i osnivanje 
stalnog povjerenstva za praćenje provedbe tih mjera. 
U raspravi je predloženo da se dokument nazove Nacrtom strategije i akcijskim planom za 
unapređenje položaja žena u Institutu za filozofiju i da se na sljedećim sjednicama 
Znanstvenog vijeća isti dokument detaljnije razradi, nakon čega bi bio objavljen na mrežnim 
stranicama Instituta. 
Prijedlog je prihvaćen s 15 glasova za i jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad 7. Prijedlog suradnje Instituta za filozofiju s Karlovim sveučilištem u Pragu 
Predloženo je da Institut uspostavi petogodišnju suradnju s Odsjekom za filozofiju i povijest 
znanosti pri Prirodoslovnom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu. Suradnja bi obuhvaćala 
istraživačku djelatnost, zajedničke projekte i publikacije, obrazovanje studenata i sl. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad 8. Razno. 
 
Dovršeno u 12:03 
 
Zapisničar:      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Dario Škarica      Dr. sc. Davor Pećnjak 


