
1	
	

 
 

Broj: 173-18/06.2019. 
Zagreb, 12. lipnja 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

175. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu, 
12. lipnja 2019. s početkom u 11,00 sati. 

 

Prisutni: dr. sc. Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, 
znanstveni suradnik; Matko Gjurašin, asistent, predstavnik suradnika; dr. sc. Filip Grgić, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Srećko Kovač, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju;  dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. 
Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena suradnica; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni 
suradnik; dr. sc.  Dario Škarica, znanstveni savjetnik.  

Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (službeni put); dr. sc. 
Luka Boršić, viši znanstveni suradnik (plaćeni dopust); dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni 
savjetnik (službeni put); dr. sc. Boris Kožnjak, viši znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Petar 
Šegedin, viši znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju (službeni put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (službeni put).  

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 19 članova ZV-a prisutno 12 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predložen je sljedeći dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 174. sjednice Znanstvenog vijeća održane 8. svibnja 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Znanstveni rad na Institutu i objavljivanje u 2019. i 2020. godini 
4. Molba za raspis natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu ,,Hrvatski 

renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju povijesti" voditelja dr. sc. Pavela 
Gregorića 

5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za dr. sc. 
Anu Maskalan 

6. Razno 
	
Dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 1 Ovjera zapisnika 174. sjednice Znanstvenog vijeća održane 8. svibnja 2019 . 
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Zapisnik 174. sjednice Znanstvenog vijeća održane 8. svibnja 2019. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

7. 5. 2019. Povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, dr. sc. Marie-Élise 
Zovko, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc.  Filip Grgić i dr. sc. Boris Kožnjak 
donijelo je odluku za dodjelu nagrade najboljem studentskom radu iz filozofije za šk. 
god. 2018/2019. U kategoriji studenata preddiplomskog i diplomskog studija najbolje 
je ocijenjen rad Andreja Tomića s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu pod 
naslovom Problemi neuroznanstvene kritike slobode volje. U kategoriji studenata 
poslijediplomskoga doktorskog studija najbolje je ocijenjen rad Mije Biturajac s 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pod naslovom Well-being as Capabilities 
and Values 

• 10. 6. 2019. Potpisali smo sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Kroatistika, 
Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFK-a). 
Sveučilište u Rijeci bit će korisnik sredstava u ime cijelog partnerstva, a uz Institut za 
filozofiju sudjeluje još 14 institucija, partnera sporazuma.  

 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 

 
Ad. 3. Znanstveni rad na Institutu i objavljivanje u 2019. i 2020. godini 
Ravnatelj napominje da MZO od 2019. godine prelazi na programsko financiranje znanstvene 
djelatnosti. Financiranje obuhvaća sve troškove osim plaće. Programski ugovori još uvijek 
nisu potpisani, a Institutu je doznačeno 60% iznosa od ukupnog financiranja ostvarenog u 
2018. godini. 
Glavni kriterij financiranja temeljem ostvarenih rezultata rada predstavljaju radovi objavljeni 
u časopisima referiranima u bazama WoS i Scopus. Ako će broj objavljenih radova u 2019. 
biti isti kao u 2018., za 2020. nećemo dobiti dosta sredstava. Stoga ravnatelj predlaže da se 
donese odluka i svim znanstvenicima i asistentima uputi dopis s traženjem da svoje 
znanstvene radove objavljuju u časopisima referiranima u WoS-u i Scopus-u.  
 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc. Filp 
Grgić, dr. sc. Tomislav Bracanović, dr. sc. Srećko Kovač. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja na glasanje ravnateljev prijedlog da se donese odluka 
kojom se svakom djelatniku Instituta za filozofiju zaposlenom na znanstvenom ili 
suradničkom radnom mjestu nalaže da tijekom 2019. godine pokuša objaviti barem jedan 
znanstveni rad u časopisu uvedenome u baze Web of Science ili Scopus. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.  

Ad. 4 Molba za raspis natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu 
,,Hrvatski renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju povijesti" voditelja dr. sc. 
Pavela Gregorića 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman obrazložila je dopis dr. sc. Pavela Gregorića s molbom da 
Znanstveno vijeće Instituta odobri raspis natječaja za zapošljavanje jedne osobe na mjesto 
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poslijedoktoranda na projektu ,,Hrvatski renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju 
povijesti" (IP-2018-01-4966) koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Radi se o radnom 
mjestu poslijedoktoranda u trajanju od 18 mjeseci. Međunarodni natječaj oglasili bismo 1. 
rujna, natječaj bi bio otvoren mjesec dana, a postupak odabira kandidata bio bi zaključen do 
15. studenog, kako bi izabrani kandidat mogao stupiti na radno mjesto poslijedoktoranda 1. 
prosinca 2019. 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je molbu dr. sc. Pavela Gregorića na glasanje. 
Molba je prihvaćena jednoglasno.  
 
Predloženo je povjerenstvo za izbor kandidata u sastavu: 
Dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik (predsjednik) 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena suradnica i  
Izv. prof. dr. sc. Šime Demo. 
  
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
dr. sc. Anu Maskalan. 
Od Instituta za društvena istraživanja dostavljena je molba za pokretanje postupka izbora dr. 
sc. Ane Maskalan u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenog polja 
humanističkih znanosti, polje filozofije. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže članove stručnog povjerenstva: 

- dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik 
- dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena suradnica 
- izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Razno 

- u ponedjeljak 17. 6. 2019. počinje Ljetna škola koja traje do 20. 6. 2019. 
- Dan Instituta bit će održan u Klovićevim dvorima 27. 6. 2019. 
- 30. 6. 2019. zadnji je rok za prijavu za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Instituta 
- MZO je raspisalo javni poziv za financijsku potporu znanstvenim skupovima, rok je 5. 

7. 2019. 
 

Sjednica je završila u 11,50. 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


