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ISTRAŽIVAČKA STRATEGIJA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

2016. – 2020. 

 

Strateški okvir (znanstvena i umjetnička izvrsnost i vidljivost) 

Polazište za pripremu i razradu Istraživačke strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016. – 2020. 

relevantni su europski strateški dokumenti, koji su ujedno i temelj nacionalnim i institucionalnim 

dokumentima. Uz potrebno usuglašavanje istraživačke strategije s legislativom i praksom 

europskoga akademskog prostora pri izradi istraživačke strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  

(u daljnjem tekstu: Sveučilište) prepoznala se i poštivala nacionalna relevantnost i sve specifičnosti 

Sveučilišta u definiranju strateškoga okvira te glavnih odrednica razvoja istraživačkih aktivnosti 

Sveučilišta, s ciljem dostizanja istraživačke (znanstvene) izvrsnosti. Istraživačka se strategija 

Sveučilišta temelji na brojnim dokumentima koji predstavljaju vanjske i unutarnje zahtjeve, među 

kojima izdvajamo: 

• Lisabonska strategija (2005.) 

• Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača (EC, 2005.) 

• Razvoj znanstvenih strategija i upravljanja na europskim sveučilištima (EUA 2006.) 

• EC – Improving knowledge transfer between research institutions and industry across 

Europe (EC, 2007.) 

• Preporuke temeljene na raspravi Inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzede zasnovano 

na znanju (HAZU, 2008.) 

• EUROPE 2020 (EU, 2010.) 

• Science and Educational Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, and Caucasus and 

Baltic Countries (UNESCO, 2010) 
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• Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 

reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (2010.) 

• Strateški dokument Mreža visokih učilišta i studijskih programa Republike Hrvatske (2011.) 

• Strategija razvoja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016. – 2020. (2016.)  

• EU – Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3)  

(EU, 2012.) 

• Kriteriji za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u RH (AZVO, 2012.) 

• Načela i kriteriji vrednovanja znanstvenih organizacija u RH (2013.) 

• Kriteriji (pokazatelji) za financiranje znanstvene djelatnosti (MZOS, 2013.) 

• Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2015.) 

• Akcijski plan Znanost i društvo (MZOS) 

• Horizon 2020 – financijski instrument za implementaciju Inovacijske unije (EU, 2013.) 

• Plan razvoja znanstvenoistraživačke i inovacijske infrastrukture u RH (MZOS, 2014.) 

• Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (2014.) 

Polazištem u izradi istraživačke strategije Sveučilišta jesu ciljevi definirani Strategijom razvoja 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016. – 2020. i, još važnije, promjene i izazovi s kojima se susrede 

europski (ali i svjetski) istraživački prostor, posebice potreba uključivanja istraživačkih i umjetničkih 

aktivnosti Sveučilišta u promicanje nacionalnoga (svjetskoga) gospodarstva, nadalje zahtjev za 

uključivanjem istraživačkih napora Sveučilišta u rješavanju regionalnih, nacionalnih i 

međunarodnih socioekonomskih izazova današnjice (u uvjetima digitalnih i tehnoloških promjena, 

globalizacije, urbanizacije, demografskih skokova te globalnih klimatskih promjena). Aktualne i 

budude nacionalne, europske i svjetske tendencije u istraživačkome prostoru (kao što je 

Altmetrics, zatim prijedlog novoga pravilnika za izbor u znanstvenoistraživačka zvanja, promjene u 

metodologiji pradenja i mjerenja istraživačkih aktivnosti Sveučilišta – Webometrics, rangiranja 

istraživačkih aktivnosti Sveučilišta, faktori odjeka i drugo) analizirani su i uzeti u obzir prilikom  
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definiranja vizije, misije i strateških ciljeva, aktivnosti (strateškoga okvira) te glavnih odrednica 

razvoja istraživačkih i umjetničkih aktivnosti Sveučilišta u razdoblju 2016. – 2020. 

 

Vizija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u području istraživanja i umjetnosti 

„Postati globalno prepoznatljivo sveučilište predano postizanju izvrsnosti istraživačkih aktivnosti, 

umjetničkog stvaralaštva i obrazovnog iskustva čime postaje važan partner u pokretanju 

društvenih promjena i poboljšanja kvalitete života.“ Vizija Sveučilišta u centar stavlja postizanje 

izvrsnosti istraživačkih aktivnosti i umjetnosti s ciljem unapređenja važnosti Sveučilišta u 

hrvatskom, europskom i međunarodnom istraživačkom i umjetničkom prostoru. Vizija Sveučilišta u 

području istraživanja i umjetnosti: Sveučilište međunarodno priznato i prepoznatljivo svojom 

istraživačkom i umjetničkom aktivnošdu (publiciranost, vidljivost rezultata istraživanja – high-

impact research) s ciljem pružanja ekonomskih i društvenih koristi regionalnoj, nacionalnoj i 

međunarodnoj zajednici. Osim potrebe da istraživačke i umjetničke aktivnosti na Sveučilištu 

postanu međunarodno prepoznatljive (identifikacijska isprava akademske izvrsnosti Sveučilišta) 

naglasak je u istraživačkoj strategiji Sveučilišta na primjenljivosti rezultata istraživačkih i 

umjetničkih aktivnosti u svakodnevnome životu, s ciljem unaprjeđenja regionalne, nacionalne 

ekonomije i podizanja životnoga standarda na ovim prostorima i šire. 

 

Misija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u području istraživanja i umjetnosti 

Sveučilište mora osigurati izvrsnost u programima obrazovanja, istraživanja i društvene 

uključenosti jer je obrazovanje ključni čimbenik naprednoga, prosvijedenoga, produktivnoga i 

prosperitetnoga društva. Iz misije Sveučilišta, u kojoj se navodi ovo: „pružati jedinstveno 

studentsko iskustvo, istraživati i stvarati umjetnost najviše kvalitete, stvarati i održavati dugoročan 

partnerski odnos s dionicima, osiguravati održivost i učinkovitost upravljanja“, proizlazi i 

istraživačka i umjetnička misija Sveučilišta. Istraživačka i umjetnička misija Sveučilišta jest 

promicanje i provođenje svjetski priznatih i prepoznatljivih istraživačkih i umjetničkih aktivnosti i 

inovacija, regionalna i globalna prisutnost u akademskome istraživačkom prostoru, povezivanje 

istraživačkih i umjetničkih aktivnosti s regionalnom i nacionalnom industrijom, jedinicama lokalne i  



 
Istraživačka strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016. – 2020. 

 
 

10 

 

nacionalne uprave i zajednice, s ciljem stvaranja dodane ekonomske i društvene vrijednosti 

(društvenih koristi i dividendi, društveno odgovoran angažman Sveučilišta). Iz istraživačke i 

umjetničke misije Sveučilišta proizlazi potreba da se znanstveno-nastavno i administrativno 

osoblje na Sveučilištu uključi kao aktivni dionik u ostvarivanju istraživačke i umjetničke misije 

Sveučilišta, jer je to njihovo pravo i dužnost. Obveza je Sveučilišta pružiti znanstvenu i financijsku 

podršku razvoju karijere nastavnika te potporu usavršavanju i razvoju administrativnoga osoblja, 

kako bi se istraživačka i umjetnička misija Sveučilišta kontinuirano unaprjeđivala. 

Kvalitetnu nastavnu aktivnost i programe studentske izobrazbe te programe cjeloživotnoga 

obrazovanja nije mogude nuditi na razini koja de biti u skladu s globalnim tendencijama i izazovima 

ako programi nisu poduprti istraživačkom i umjetničkom izvrsnošdu (state of the art) znanstveno-

nastavnog osoblja, koje te programe izvodi na Sveučilištu. Među njima valja izdvojiti obvezu 

povedanja znanstvenoga publiciranja i umjetničkih aktivnosti, projektnih aktivnosti (prijave 

nacionalnih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata) te uključivanje u programe 

znanstvenoga osposobljavanja i usavršavanja znanstveno-nastavnoga i administrativnoga osoblja 

na Sveučilištu (u programe mobilnosti europskoga istraživačkog prostora). 

 

Izazovi okruženja i analiza znanstvenoga potencijala 

Izazovi u nacionalnome i globalnome istraživačkom i umjetničkom prostoru u današnje su vrijeme 

vedi nego ikada. Svjedoci smo ekonomskih i društvenih paradoksa, poput odvajanja (the great 

decoupling) proizvodnosti rada i prosječnih nadnica radnika, uz jačanje nejednakosti u društvu 

zbog posljedica globalizacije i tehnoloških izazova današnjice (4. industrijska revolucija). U takvim 

uvjetima osiguranje znanstvene i umjetničke izvrsnosti kao temelja za izvršavanje nastavnih 

programa postaje nužno da bi se bududim studentima osigurale vještine i sposobnosti koje de im 

omoguditi da se ulaskom na tržište rada uspješno nose s problemom odvajanja (niskih nadnica uz 

rastudu proizvodnost) i padajudih nadnica u uvjetima rastude nejednakosti i automatizacije. 

Svjetske ljestvice poretka sveučilišta (Webometrics – Ranking of Web Universities), koje se 

vedinom temelje na istraživačkoj produktivnosti, sustavno postavljaju Sveučilište u Puli u skupinu 

7.952 (mjesto na ljestvici poretka) najboljih sveučilišta svijeta (odnosno u gornjih 30 % sveučilišta, 

od približno 24.000 sveučilišta u svijetu), 2.158 (mjesto na ljestvici poretka) najboljih europskih  
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sveučilišta (od 6.050) i 757 (mjesto na ljestvici poretka) najboljih regionalnih sveučilišta (od 3.112, 

pri čemu se uzima u obzir šire shvadena regija koja obuhvada velike dijelove južne i istočne Europe 

te dio srednje Europe) te 8. mjesto na nacionalnoj ljestvici poretka sveučilišta. Detaljnija analiza 

pokazuje da Sveučilište u Puli prema kriterijima međunarodne prisutnosti (3.415. mjesto), 

otvorenosti (2.767. mjesto), izvrsnosti (5.484.) ne može biti zadovoljno s obzirom na to da prema 

pokazateljima utjecaja (impact factor) zauzima 10.348. mjesto. Razloge tomu valja tražiti u 

fragmentiranosti istraživačkoga prostora na Sveučilištu, nedovoljnoj povezanosti istraživača 

(i unutar pojedinoga područja, i s aspekta interdisciplinarnosti, i svakoga individualnoga 

istraživača). 

Približno 5 % znanstvenika na Sveučilištu sustavno objavljuje u međunarodno prepoznatljivim 

časopisima dovoljno visoke razine da ih se može smatrati kompetitivnima u europskome 

istraživačkom prostoru. Vedina znanstvenih publikacija na Sveučilištu ispod je razine europske 

kompetitivnosti, stoga je potrebno sustavno razvijati mehanizme za poticanje kvalitete u 

istraživačkome radu i produktivnosti. 

Pred istraživačkim i umjetničkim aktivnostima na Sveučilištu u Puli nalaze se brojni izazovi. Među 

najvedim je izazovima podizanje znanstvene produktivnosti uvođenjem minimalnoga broja radova 

godišnje (2 rada minimalno) za znanstveno-nastavno osoblje publiciranih u međunarodno 

prepoznatljivim časopisima (u bazama Scopus ili Web of Science, uključivši i konferencije 

indeksirane u Web of Science Core Collection). Najvedi prioritet treba dati osnivanju ureda za 

istraživanje i umjetnost koji de naporno raditi na poslovima uvođenja Altmetricsa, Webometricsa i 

citiranosti u bazi Google Scholar te ostalim međunarodnim citatnim bazama. 

 

Sadašnje stanje u području istraživanja i umjetnosti na Sveučilištu (SWOT analiza) 

Pregled mjera i aktivnosti koje su ostvarene, nisu ostvarene ili su djelomično ostvarene kroz 

Strategiju ljudskih resursa za istraživače nalazi se u tablicama u nastavku. Treba napomenuti da 

vedina sadašnjih ograničenja proizlazi iz toga što nije osnovan ured za znanost te što nedostaje 

kvalitetnih kadrova za formiranje ureda. U prvom funkcijskom području Znanost i istraživanje bilo 

je naznačeno devet aktivnosti od kojih se vedina odnosi na djelokrug rada ureda za znanost koji 

nije osnovan. 
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Aktivnosti funkcijskoga područja Znanost i istraživanje Ostvarenost zacrtanih 
aktivnosti (opisna ocjena) 

1. Osnivanje i organizacija ureda za znanost Nije ostvareno 

2. Koordinacija aktivnosti znanstvenih projekata MZOS-a  Nije primjenljivo 

3. Koordinacija aktivnosti Tempus IV i ostalih projekata Ostvareno 

4. Pomod znanstvenicima pri prijavljivanju, vođenju i 
završavanju međunarodnih projekata 

Ostvareno 

5. Izrada i implementacija razvojne strategije Sveučilišta Djelomično ostvareno 

6. Local Contact Point (LCP) za EURAXESS servisni centar 
nacionalne linije financiranja istraživanja 

Ostvareno 

7. Izrada i implementacija strategije ljudskih resursa za 
istraživače 

Djelomično ostvareno 

8. Izdavačka djelatnost Sveučilišta sukladno Pravilniku o 
izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta 

Ostvareno 

9. Vijede poslijediplomskih studija Nije primjenljivo 

Glavno ograničenje Nije formiran ured za znanost 

Tablica 1. Provedenost aktivnosti funkcijskog područja Znanosti i istraživanja 

 

Aktivnost Strategije ljudskih resursa za istraživače Ostvarenost zacrtanih 
aktivnosti (opisna ocjena) 

1. Izraditi i definirati plan i strategiju razvoja karijere mladih 
istraživača. 

Djelomično ostvareno 

2. Razviti mehanizme usavršavanja i edukacije mladih 
istraživača za rad u nastavi – programi stjecanja 
nastavničkih kompetencija. 

Nije ostvareno 

3. Uvesti jasna pravila evaluacije rada doktoranda tijekom 
izrade disertacije te uspješnosti mentora. 

Ostvareno 
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4. Uspostaviti ugovorni odnos mentor-doktorand. Ostvareno 

5. Uvođenje fleksibilnoga radnog vremena na Sveučilišnoj 
razini za istraživače i nastavno osoblje. 

Ostvareno 

6. Izgradnja Sveučilišnoga kampusa. Djelomično ostvareno (provodi 
se predviđenom dinamikom) 

7. Osmisliti način poticanja i nagrađivanja istraživača koji su 
postigli iznimne rezultate. (Definirati nagrade i kriterije 
kako bi se stavio naglasak na kvalitetu radova, a ne na 
njihov broj, te izvor financiranja.) 

Djelomično ostvareno 

8. Postaviti proceduru potpisivanja izjave prilikom 
zapošljavanja, potvrđujudi prihvadanje „Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Puli“ i „Povelje i kodeksa“. 

Ostvareno 

9. Pripremiti „Priručnik za istraživače“ (s osnovnim 
nacionalnim zakonodavstvom i institucijskim pravilima). 

Ostvareno 

10. Osnaživanje odnosa s poslovnim okruženjem i 
neprofitnim sektorom, uz određivanje jasnih pravila 
suradnje i financiranja. 

Djelomično ostvareno 

11. Uvođenje uloge pravobranitelja za istraživače. Nije ostvareno 

12. Uvođenje profesionalne uloge stručnjaka iz područja 
upravljanja ljudskih potencijala na razini Sveučilišta. 
(Osoba bi obavljala kvalitativnu procjenu kandidata i bila 
bi podrška stručnim povjerenstvima u postupcima 
odabira kandidata, izrađivala bi plan razvoja karijere, 
unaprijedila bi postupak selekcije i zapošljavanja u skladu 
s aktualnim smjerom razvoja te bi bila odgovorna za sve 
procese u području ljudskih potencijala.) 

Nije ostvareno 

13. Izrada baze podataka (radi poticanja stručnoga 
usavršavanja, pradenja i vrednovanja drugih vrsta 
mobilnosti, profesionalnoga usavršavanja, radi pradenja 
nastavnih aktivnosti, znanstvenoga rada i mentorskih 
poslova u ukupnim norma satima). 

Djelomično ostvareno 
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14. Stvaranje okruženja u kojem se potiče razvijanje svijesti o 
važnosti cjeloživotnoga profesionalnog razvoja, razmjena 
iskustava i upoznavanje s primjerima dobre prakse u 
inozemstvu (obrazovanje i osposobljavanje, razmjena 
iskustva i znanja, upoznavanje s primjerima dobre prakse 
iz inozemstva). 

Djelomično ostvareno 

15. Izraditi akcijske planove razvoja pojedinih sastavnica. (kao 
podlogu za sustavno i realistično planiranje razvoja 
ljudskih potencijala i pripadajudih radnih mjesta) 

Djelomično ostvareno 

16. Jače korištenje mogudnosti tzv. kratkih mobilnosti. (da 
bismo učili iz primjera dobre prakse europskih sveučilišta, 
uključivanje u suradnju na daljinu pomodu istraživačkih 
mreža, poticati suautorstva i slično) 

Ostvareno 

17. Osnaživanje postojedega fonda Sveučilišta. (podrška 
novim projektima i njihovim voditeljima, obrazovanje i 
osposobljavanje istraživača) 

Djelomično ostvareno 

18. Poticanje korištenja sredstava iz fondova EU-a. 
(izobrazbom i informiranjem) 

Ostvareno  

19. Stvaranje institucionalnih mogudnosti za odsustvo 
istraživača. 

Ostvareno 

20. Osnaživanje odnosa s javnošdu Sveučilišta uredom za 
odnose s javnošdu. 

Nije ostvareno 

21. Poticanje izdvajanja za znanost na državnoj razini 
(povezivanje s gospodarstvom i širom zajednicom radi 
zajedničkih projekata). 

Djelomično ostvareno 

22. Kreiranje odgovarajudega institucionalnog okvira koji 
omoguduje tzv. duže mobilnosti istraživača (semestar za 
mobilnost ili određenog statusa u razvoju karijere 
rezerviranoga za mobilnost). 

Djelomično ostvareno 

23. Uvođenje mogudnosti, na nacionalnoj razini, da se 
istraživač u jednoj fazi karijere opredijeli hode li 
dominantno biti istraživač ili de dominantno biti u nastavi. 

Ne postoji nacionalni okvir – 
treba uvesti Sveučilišni okvir 
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24. Nastaviti raditi na pokrenutoj inicijativi definiranja statusa 
i financiranja zapošljavanja poslijedoktoranada. 

Djelomično ostvareno  

Glavno ograničenje Nedostatak prilagodbe svih 
procesa na Sveučilištu, 
učinkovitosti i kvaliteti 
istraživačkoga rada (nastavnih 
procesa, administrativnih i 
upravljačkih procesa, procesa 
upravljanja kvalitetom). 

Tablica 2. Provedenost aktivnosti Strategije ljudskih resursa za istraživače 

U nastavku slijedi pregled indikatora u trima razdobljima razvoja Sveučilišta – prije osnivanja 

Sveučilišta, prije usvajanja Razvojne strategije 2010. – 2015. i prije usvajanja Strategije razvoja 

Sveučilišta 2016. – 2020. 

POKAZATELJ 2004./2005. 2009./2010. 2014./2015. 

Broj nastavnoga osoblja 103 stalnih, 
85 vanjskih 
suradnika 

162 stalnih, 
99 vanjskih 
suradnika 

160 stalnih, 
84 vanjska 
suradnika 

Broj nenastavnoga osoblja 53 72 62 (bez SC1) 

Broj sastavnica 5 7 11 

Broj studijskih programa 19 30 38 

Broj upisanih studenata 2.184 2.241 3.106 

Broj polaznika programa 
cjeloživotnoga obrazovanja 

27 116 121 

Broj studenata koji se koristi 
prehranom 

880 / 1.635 

Broj obroka mjesečno 17.000 / 20.000 

Broj studenata – primatelja 
subvencije prehrane 

/ / 1.485 

                                            
1
 Studentski Centar 
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Broj studenata – primatelja 
subvencije stanarine 

300 275 262 

Broj studenata koji su se zaposli 
preko SC-a 

1.200 2.382 2.830 

Broj sklopljenih ugovora 
studenata preko SC-a 

8.000 12.549 16.423 

Broj subjekata s kojima je SC 
uspostavio suradnju 

1.600 1.317 1.713 

Broj svezaka knjiga 237.335 298.075 340.923 

Broj naslova periodike 234 6.303 8.246 

Broj korisnika knjižnice 4.431 5.083 5.638 

Prostor (m2) 9.422,76 11.588,21 17.309,59 

Financiranje/Prihodi (kn) 49.925.276,00 63.394.041,43 76.059.521,06 

Financiranje/Rashodi (kn) 49.789.401,00 63.394.041,43 76.059.521,06 

Tablica 3. Pregled osnovnih podataka u desetogodišnjem razdoblju djelovanja Sveučilišta 

 

SWOT ANALIZA ZNANSTVENOGA POTENCIJALA SVEUČILIŠTA 

Snage Slabosti 

Sveučilište je potpisnik Deklaracije o 
pristupanju Europskoj povelji za istraživače i 
Kodeksu o zapošljavanju istraživača 

Nije ustrojen ured za znanost 

Utvrđen fond za financiranje 
znanstvenoistraživačke djelatnosti (Odluka 
rektora) 

Nedovoljna suradnja i nedovoljan broj 
istraživačkih projekata s gospodarskim subjektima, 
tijelima državne uprave, regionalne i lokalne 
samouprave, civilnim sektorom i nevladinim 
udrugama 
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Veličina Sveučilišta i interdisciplinarnost – 
veda prilagodljivost, jedinstvena kombinacija 
istraživačkih resursa i mogudnost boljeg 
fokusiranja aktivnosti 

Niska mobilnost nastavnoga osoblja (posebice 
duža) 

Geografski položaj Neuravnoteženost nastavnih i istraživačkih obveza 
(manjak vremena za istraživanja) 

Ustrojene aktivnosti potpore 
međunarodnim projektima 

Nerazrađeni mehanizmi motiviranja za vede (više) 
istraživačke dosege 

Kampus u izgradnji Nedovoljan prostor za korištenje isključivo u 
istraživačke svrhe 

 Mali broj nacionalnih znanstvenih projekata i 
međunarodnih istraživačkih projekata 

 Nedovoljan broj popularizacijskih aktivnosti i 
nedovoljno sudjelovanje vedeg dijela nastavnog 
osoblja u njima 

 Mali broj radova sukladnih svjetskim standardima 
kvalitete 

 Nedovoljan broj publikacija u izdanju Sveučilišta 

 Nedovoljan broj radova u suautorstvu sa 
studentima (bilo koje razine) 

 Nedovoljan broj radova proizišlih iz međunarodne 
suradnje i međunarodnih projekata 

 Nedovoljan broj radova proizišlih iz suradnje 
djelatnika različitih sveučilišnih sastavnica (manjak 
interdisciplinarnosti) 

 Nereguliranost djelatnosti ureda za znanost 
(uključujudi izdavaštvo koje je potrebno izdvojiti 
od znanosti i uključiti u Sveučilišnu knjižnicu) 

 Nepostojanje kontinuiranog pradenja istraživačke 
djelatnosti (uključujudi manjak programske 
potpore) 

 Nesudjelovanje vedeg dijela nastavnog osoblja u 
provedbi znanstvenih projekata 
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 Neutvrđen strateški program znanstvenih 
istraživanja 

 Mali broj poslijediplomskih studija 

 Nepovoljan omjer radova u odnosu na broj 
ustrojstvenih jedinica 

 Mali broj znanstvenih sastavnica 

 Nedovoljan broj kadrova 

Glavna snaga: geografski položaj Glavna slabost: nije ustrojen ured za znanost 

Tablica 4. SWOT analiza znanstvenoga potencijala Sveučilišta 

 

Prilike Prijetnje 

Uključivanje u europski programski okvir za 
istraživanje i inovacije OBZOR 2020. vedim 
brojem projektnih prijava i vedim brojem 
prihvadenih projekata 

Umrežavanje s ostalim (nacionalnim i 
međunarodnim) institucijama za izvođenje 
projekata i poslijediplomskih studijskih 
programa 

Umrežavanje s gospodarskim subjektima, 
tijelima državne uprave, regionalne i lokalne 
samouprave, civilnim sektorom i nevladinim 
udrugama 

Dostupnost međunarodnih stipendija  

Fokusiranje istraživačkih smjerova RH (kroz 
donošenje Strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije) 

Restrikcije u financiranju znanosti i istraživanja 
(MZOS) 

Nedovoljno financiranje znanosti iz ostalih izvora 

Nedovoljna izdvajanja za istraživanje i razvoj iz 
državnoga proračuna 

Nedovoljna strateška usmjerenost RH (otežava se 
donošenje strateških programa znanstvenih 
istraživanja) 

Nedovoljna povezanost ishoda istraživanja s 
potrebama društva 

Nedovoljan interes gospodarstva za istraživačke 
projekte 

Nedovoljna atraktivnost istraživačkog poziva i 
nemogudnost zapošljavanja novih istraživača 

Nedovoljna prepoznatljivost u odnosu na 
konkurentske institucije 
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Glavna snaga: uključivanje u europski okvir Glavna prijetnja: nedostatak prilagodbe svih 
procesa na Sveučilištu, učinkovitosti i kvaliteti 
istraživačkoga rada (nastavnih procesa, 
administrativnih i upravljačkih procesa, procesa 
upravljanja kvalitetom) 

Tablica 5. SWOT analiza znanstvenoga potencijala Sveučilišta 

 

Sadašnje stanje u području istraživanja i umjetnosti na Sveučilištu – Istraživački 

profil Sveučilišta (pokazatelji istraživačke aktivnosti, znanstvene produktivnosti i 

stručne djelatnosti) 

Struktura istraživača Sveučilišta prema zvanju (stanje 1. svibnja 2016.) 

Ukupan broj zaposlenih 1. svibnja 2016. godine bio je 233 djelatnika. 

 

ZAPOSLENICI PREMA ZVANJIMA UKUPNO NA SVEUČILIŠTU 

  

Redoviti profesor (1. izbor ili trajno zvanje) 23 

Izvanredni profesor  18 

Docent  59 (1 na 50 % radnoga vremena) 

Viši asistent  30 

Viši predavač  12 

Viši lektor  2 

Asistent  17 

Predavač  6 
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Ukupno zaposlenih u znanstveno-nastavnim, 
umjetničko-nastavnim, suradničkim i 
nastavnim zvanjima 

167 

Tablica 6. Struktura istraživača Sveučilišta prema zvanju (stanje 1. svibnja 2016.) 

 

RASPORED PREMA RADNIM MJESTIMA UKUPNO 

  

Radna mjesta I. vrste  198 

Radna mjesta II. vrste 8 

Radna mjesta III. vrste  16 

Radna mjesta IV. vrste 11 

Tablica 7. Raspored prema radnim mjestima ukupno na Sveučilištu (stanje 1. svibnja 2016.) 

 

ZAPOSLENICI PO SASTAVNICAMA 

 

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA „DR. MIJO MIRKOVID“ 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Redoviti profesor 12 

Izvanredni profesor  8 

Docent  20 

Viši asistent 3 

Viši predavač 2 

Asistent 4 

Predavač 1 
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FILOZOFSKI FAKULTET 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Redoviti profesor 4 

Izvanredni profesor  5 

Docent  13 

Viši lektor  2 

Viši asistent  15 

Predavač  2 

Asistent  3 

 

 

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Redoviti profesor  2 

Izvanredni profesor  1 

Docent  9 

Viši asistent 1 

Viši predavač 7 

Asistent 4 

Predavač 2 
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MUZIČKA AKADEMIJA 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Redoviti profesor 2 

Izvanredni profesor  2 

Docent 8 

Viši predavač 2 

Asistent 2 

 

ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Redoviti profesor 3 

Izvanredni profesor  1 

Docent  3 

Viši asistent  8 

Asistent  1 

Viši predavač  1 

Predavač 1 

 

ODJEL ZA PRIRODNE I ZDRAVSTVENE STUDIJE 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Docent  3 

Viši asistent 3 
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ODJEL ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 

RADNA MJESTA I. VRSTE 

Izvanredni profesor 1 

Docent 3 

Asistent 3 

Tablica 8. Struktura istraživača po sastavnicama (stanje 1. svibnja 2016.) 

Sljededi grafovi prikazuju strukturu istraživača s obzirom na znanstvena područja i zvanje  

31. prosinca 2014. 

Graf 1. Struktura istraživača Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s obzirom na znanstveno područje 

 

Graf 2. Struktura istraživača Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s obzirom na zvanje 
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Pokazatelji znanstvene djelatnosti prikazani u tablicama u nastavku preuzeti su od MZOS-a i 

korišteni su kod sklapanja Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.  

 

 Pokazatelj provedbe znanstvene djelatnosti 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1.1. Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u 
bazi Web of Science  

3 3 5 4 1 1 

1.2. Citiranost u bazi Web of Science  23 17 27 1 2 0 

2.1. Broj ugovorenih nacionalnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata  

0 0 0 0 0 0 

2.2. Udio ugovorenih nacionalnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata u ukupnim prihodima 
ustanove 

/ / / / / / 

2.3. Broj ugovorenih međunarodnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata  

/ / / / / / 

2.4. Udio ugovorenih međunarodnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata u ukupnim prihodima 
ustanove 

/ / / / / / 

2.5. Broj ulazne mobilnosti (duža od mjesec dana) / / / / / / 

2.6. Broj izlazne mobilnosti (duža od mjesec dana) 2 2 1 / / / 

3.1. Broj ugovorenih projekata ustanove s 
gospodarstvom (uključujudi međunarodne 
projekte), tijelima državne uprave i jedinicama 
lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i 
nevladinim udrugama  

/ / / / / / 

3.2. Udio ugovorenih institucijskih projekata s 
gospodarstvom (uključujudi međunarodne 
projekte), tijelima državne uprave i jedinicama 
lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i 
nevladinim udrugama u ukupnim prihodima 
ustanove   

/ / / / / / 

4.1. Aktivnosti popularizacije znanosti  / / / / / 2 

Tablica 9. Pokazatelji provedbe znanstvene djelatnosti – područje prirodnih, tehničkih i 
biotehničkih znanosti te područje biomedicine i zdravstva. 
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Pokazatelj provedbe znanstvene djelatnosti 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1.1. Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima 
u bazi Web of Science  

24 20 28 34 19 12 

1.2. Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima 
u bazi Scopus (ne upisuju se radovi ved objavljeni 
u WoS-u) 

29 21 32 29 29 12 

1.3. Broj ostalih radova vrednovanih prilikom izbora u 
znanstvena zvanja prema Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (upisuju se samo radovi 
koji nisu uključeni u prethodnim kategorijama)  

93,5 119,3 111,5 97 109 120 

1.4. Knjige       

1.4.1. Znanstvene autorske knjige koje donose rezultate 
istraživanja i spoznaja važnih za nacionalnu i/ili 
međunarodnu razinu 

1 7 10 4 6 11 

1.4.2. Znanstvene autorske knjige objavljene kod 
vodedih međunarodnih nakladnika te na nekom 
od vodedih svjetskih jezika 

2 1,5 0 2 2 0 

1.4.3. Znanstvene uredničke knjige (knjige s izvornim 
znanstvenim prilozima i autorskim prilogom 
urednika) 

6 8 16 8 13 8,64 

1.4.4. Stručne knjige (rječnici, gramatike, udžbenici itd.) 1 1 1 3 1,2 9 

1.5. Citiranost       

1.5.1. Citiranost Web of Science  14 2 4 0 0 0 

1.5.2. Citiranost Scopus(ne upisuju se citati radova ved 
objavljenih u WoS-u) 

15 5 5 4 0 0 

2.1. Broj ugovorenih nacionalnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata  

0 0 0 0 1 3 

2.2. Udio ugovorenih nacionalnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata u ukupnim prihodima 
ustanove 

0 0 0 0 0,0005 0,00023 

2.3. Broj ugovorenih međunarodnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata  

0 0 0 0 2 1  

2.4. Udio ugovorenih međunarodnih kompetitivnih 
znanstvenih projekata u ukupnim prihodima 
ustanove 

0 0 0 0 0,0037 0,00017 

2.5. Broj ulazne mobilnosti (duža od mjesec dana) 0 0 0 0 0 0 

2.6. Broj izlazne mobilnosti (duža od mjesec dana) 1 0 2 3 0 0 

3.1. Broj ugovorenih institucijskih projekata ustanove 
s gospodarstvom (uključujudi međunarodne 
projekte), tijelima državne uprave i jedinicama 
lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i 
nevladinim udrugama  

0 1 2 5 0 0 
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3.2. Udio ugovorenih institucijskih projekata s 
gospodarstvom (uključujudi međunarodne 
projekte), tijelima državne uprave i jedinicama 
lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i 
nevladinim udrugama u ukupnim prihodima 
ustanove 

0 0,004 0,0007 0,020 0 0 

4.1. Aktivnosti popularizacije znanosti 45 52 39 42 54 126 

Tablica 10. Pokazatelji provedbe znanstvene djelatnosti – područje društvenih i humanističkih 
znanosti te interdisciplinarno područje 

 

 Pokazatelji provedbe umjetničke i znanstvene djelatnosti 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1.1. Broj umjetničkih djela  izvedenih, proizvedenih, izloženih, 
objavljenih, predstavljenih javnosti (Umjetničkim djelom 
smatra se rezultat umjetničko-stvaralačkih aktivnosti 
prema poljima Umjetničkog područja sadržanih u 
Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima (npr. 
samostalna ili grupna izložba, prisutnost djela u postavu ili 
zbirci, grafička mapa, koncert, film, predstava, 
multimedijski projekt, plesna izvedba, konzervatorsko-
restauratorski rad i sl.) 

      

1.1.1. na međunarodnom festivalu, smotri, izložbi ili sličnoj 
manifestaciji 

10 19 15 13 15 16 

1.1.2. festivalu, smotri, izložbi ili sličnoj manifestaciji od 
nacionalnog značaja 

7 14 26 11 15 28 

1.1.3. audio-vizualnih zapisa 2 5 0 1 3 16 

1.1.4. broj ostalih radova prezentiranih u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu 

6 17 9 8 13 14 

1.2. Broj priznanja, nagrada ili nominacija za umjetnički rad:       

1.2.1. najviše nacionalne strukovne nagrade i priznanja 
(uključujudi nagrade za životno djelo) 

1 1 1 0 0 0 

1.2.2. na međunarodnom festivalu ili izložbi 2 7 5 2 2 1 

1.2.3. na manifestaciji od nacionalnog značaja 13 3 6 4 6 1 

1.3. Broj umjetničko-istraživačkih projekata       

1.3.1. Umjetničko-istraživački projekti na matičnom sveučilištu i 
izvan matičnog sveučilišta 

2 5 3 2 2 7 

1.3.2. Umjetničko-istraživačke radionice i seminari 3 0 3 8 4 3 

1.4. Broj sudjelovanja na umjetničkim i stručnim skupovima, u 
ocjenjivačkim sudovima, u prosudbenim povjerenstvima ili 
ravnateljstvima 

      

1.4.1. Umjetničko ravnateljstvo domadih i međunarodnih 
festivala  

0 0 0 0 0 0 

1.4.2. Ravnateljstvo domadih i međunarodnih umjetničkih 
festivala 

0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Međunarodni i domadi ocjenjivački sudovi 3 6 2 7 5 2 
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1.4.4. Sudjelovanje u prosudbenim povjerenstvima umjetničkih i 
umjetničko-znanstvenih projekata 

0 0 2 4 1 1 

1.4.5. Sudjelovanje ili organizacija umjetničkih ili umjetničko-
znanstvenih skupova i radionica 

4 3 8 9 4 7 

1.5. Knjige       

        

1.5.1. Umjetnička autorska izdanja 0 27 2 0 0 0 

1.5.2. Znanstvene autorske knjige povezane s umjetnošdu, 
umjetničkim, znanstvenim ili interdisciplinarnim 
područjem (jedan ili više autora) koje donose rezultate 
istraživanja i spoznaja važnih za nacionalni i/ili 
međunarodni kulturni kontekst objavljene u RH 

0 0 0 0 1 0 

1.5.3. Znanstvene autorske knjige objavljene na nekom od 
vodedih svjetskih jezika kod vodedih stranih nakladnika 

0 0 0 0 0 0 

1.5.4. Uredništvo, redakture, kritička stručna izdanja (notnih 
zapisa, kompilacijskih radova, monografija i sl.) 

4 2 1 16 2 2 

2.1. Broj ugovorenih nacionalnih umjetničkih i umjetničko-
istraživačkih projekata  

0 0 0 0 0 0 

2.2. Udio ugovorenih nacionalnih umjetničkih i umjetničko-
istraživačkih projekata u ukupnim prihodima ustanove 

0 0 0 0 0 0 

2.3. Broj ugovorenih međunarodnih umjetničkih i umjetničko-
istraživačkih projekata 

0 0 0 0 0 0 

2.4. Udio ugovorenih međunarodnih umjetničkih i umjetničko-
istraživačkih projekata u ukupnim prihodima ustanove 

0 0 0 0 0 0 

2.5. Broj ulazne mobilnosti (duža od mjesec dana) 0 0 0 0 0 0 

2.6. Broj izlazne mobilnosti (duža od mjesec dana) 1 1 1 1 0 0 

3.1. Broj ugovorenih institucijskih projekata s ustanovama i 
organizacijama u kulturi, gospodarstvom (uključujudi 
međunarodne projekte), tijelima državne uprave i 
jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom 
i nevladinim udrugama  

0 0 0 0 0 0 

3.2. Udio ugovorenih institucijskih projekata s ustanovama i 
organizacijama u kulturi, gospodarstvom (uključujudi 
međunarodne projekte) , tijelima državne uprave i 
jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom 
i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima 

0 0 0 0 0 0 

4.1. Aktivnosti popularizacije umjetnosti 6 6 12 6 9 7 

Tablica 11. Pokazatelji provedbe umjetničke i znanstvene djelatnosti – umjetničko područje 

 

Pokazatelji znanstvene djelatnosti Sveučilišta prikazani su u nastavku (Tablice 12., 13., 14. i 15.) 

Pokazatelji znanstvene djelatnosti 
2008./ 
2009. 

2009./ 
2010. 

2010./ 
2011. 

2011./ 
2012. 

2012./ 
2013. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

Broj poslijediplomskih studija 3 4 3 4 4 5 6 

Broj poslijediplomanada – sveukupno 26 28 29 6 31 10 27 

(od toga) Broj doktoranada 10 20 0 5 0 7 12 
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Broj poslijediplomanada sa Sveučilišta 1 0 0 0 0 0 0 

Broj doktoranada sa Sveučilišta 6 5 0 0 0 0 1 

Broj obranjenih poslijediplomskih 
specijalističkih radova 

0 2 2 5 4 6 13 

Broj obranjenih disertacija 2 0 13 16 0 12 2 

Tablica 12. Broj poslijediplomskih studija, doktoranada, poslijediplomanada, obranjenih disertacija 
i poslijediplomskih specijalističkih radova 

 

Mentorstva 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Broj aktivnih mentorstava doktoranada 17 23 25 28 22 19 

Udio nastavnika koji su aktivni mentori doktorandima u 
ukupnom broju nastavnika2 (u %) 

12,5 19,3 17,1 17,3 14,3 21,6 

Tablica 13. Broj aktivnih mentorstava doktorandima 

 

Pružanje znanstvenih, savjetodavnih i stručnih usluga 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Broj projekata u kojima sudjeluju nastavnici/suradnici 60 68 64 70 72 94 

Udio nastavnika/suradnika koji sudjeluju u projektima u 
ukupnom broju nastavnika/suradnika (u %) 

19,2 21,2 20,4 22,9 23,7 24,4 

Tablica 14. Broj projekata u kojima sudjeluju nastavnici/suradnici 

Trenutačan broj novih istraživača iz inozemstva s punim radnim vremenom: 0 

Trenutačan broj zajedničkih međunarodnih projekata javnih sveučilišta (broj i vrsta prijavljenih i 

prihvadenih projekata): 1 

Trenutačan broj istraživačkih centara: 7  

Broj spin-off/start-up inkubatorskih poduzeda (do sada): 2 

 

Financijska sredstva izdvojena za istraživanje na razini Sveučilišta: svakom je istraživaču za potrebe 

istraživačkog rada i odlaska na znanstvene i umjetničke skupove godišnje na raspolaganju iznos od 

3.000,00 kuna  

                                            
2
 U znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju 
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Dodijeljena sredstva MZOS-a za financiranje znanstvene djelatnosti:  

 za razdoblje od 2008. do 2012. god.: 328.576,75 Kn. 

 za razdoblje od 2009. do 2013. god.: 482.937,58 Kn. 

 za razdoblje od 2010. do 2014. god.: 483.493,81 Kn. 

Financijska sredstva izdvojena za izdavaštvo: 180.000,00 kuna godišnje 

Broj radova proizišlih iz međunarodne suradnje: 

 potrebno je započeti s kontinuiranim pradenjem ovog pokazatelja. 

Broj konferencija/skupova/simpozija: 

 ovisno o godini, ukupni broj ne prelazi 10 

Izdavaštvo 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Broj naslova (svih vrsta publikacija) 
u izdanju Sveučilišta 

10 4 4 16 13 14 18 

Tablica 15. Broj naslova publikacija u izdanju Sveučilišta 

 

Razvojna projekcija (strateški ciljevi i aktivnosti) 

U planiranom strateškom razdoblju Sveučilište treba radikalno poboljšati, unaprijediti sadašnju 

poziciju. Prema podatcima iz analize provedene za potrebu izrade ove strategije procjenjuje se da 

Sveučilište ima potencijala/kapaciteta za poboljšanje svoje pozicije u pokazateljima međunarodne 

vidljivosti, ali je to teško ostvarivo bez radikalne promjene u sustavu potpore istraživanju na 

Sveučilištu: potrebno je osnivanje ureda za znanost i umjetnost; potpuna prilagodba svih procesa 

na Sveučilištu, učinkovitosti i kvaliteti istraživačkoga rada (nastavnih procesa, administrativnih i 

upravljačkih procesa, procesa upravljanja kvalitetom); izgradnja inovativne i stimulativne 

istraživačke infrastrukture kao sustava potpore istraživačima (nagrađivanje najboljih istraživača – 

financijski, promocija njihovih radova i rezultata istraživanja, izrada ljestvice poretka istraživača na  

Sveučilištu, uspostava godišnje nagrade za najbolji objavljeni znanstveni rad istraživača na 

Sveučilištu); izdvajanje izdavaštva od znanstvenih aktivnosti (Sveučilišna tiskara/knjižnica); 



 
Istraživačka strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016. – 2020. 

 
 

30 

 

osiguranje bolje pozicije u nacionalnom sustavu financiranja istraživačke djelatnosti značajnim 

poboljšanjem pokazatelja znanstvene djelatnosti Sveučilišta. Uz te identificirane strateške ciljeve 

potrebno je aktivnije/uspješnije osigurati dodatne izvore financiranja (fondovi) i ojačati 

partnerstvo s gospodarstvom, javnim sektorom i zajednicom kako bi se osigurala potrebna 

financijska sredstva. Sveučilište u cjelini, sastavnice, ali i individualni istraživači morat de uložiti 

velike dodatne napore s ciljem stvaranja boljega i poticajnijega istraživačkoga okruženja na 

Sveučilištu.  

Radi izgradnje sustava znanstvene izvrsnosti na Sveučilištu potrebno je osigurati financiranje (npr. 

programski ugovori i fondovi, osnivanje znanstvene zaklade i tehnološkog parka, računalna i 

knjižnična infrastruktura). Neophodno je osigurati veda ulaganja u znanstvena istraživanja (ljudske 

resurse, infrastrukturu, financiranje troškova istraživanja) bez kojih nije realno očekivati podizanje 

istraživačke produktivnosti na Sveučilištu.  

Istraživanje na Sveučilištu mora polučiti rezultate koji de imati dalekosežni utjecaj i pridonositi 

ostvarivanju ciljeva na više razina. U tom smislu, osnovni su ciljevi najviše razine: 

1. doprinositi ostvarivanju ciljeva strategije Europe 2020 i Horizon 2020 

2. doprinositi ostvarivanju inicijative Inovacijska unija 

3. integriranost i doprinos stvaranju Europskog istraživačkog prostora (ERA) 

Osnovne vrijednosti – temelji istraživanja: 

 akademska sloboda najviša je vrijednost 

 dugoročna dobrobit zajednice najvažniji je cilj istraživanja 

 istraživanje i nastavni rad nerazdvojni su 

 izvrsnost je primarni pokazatelj uspjeha 

 istraživanja se provode sukladno najvišim etičkim standardima 

 istraživanja su originalna, inovativna i interdisciplinarna/multidisciplinarna 

 umrežavanje u svrhu istraživanja čini dodanu sinergijsku vrijednost. 
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Za postizanje ciljeva najviše razine3 te vizije, misije i strateških namjera predstavljenih Strategijom 

razvoja4 Sveučilište za područje istraživanja definira DVA OSNOVNA ISHODA5: 

 

1. OSTVARIVATI ISTRAŽIVANJA NAJVIŠE KVALITETE PO MEĐUNARODNIM STANDARDIMA  

(S IZRAVNOM PRIMJENOM U NASTAVNOM PROCESU)  

2. SNAŽNO UTJECATI NA ZAJEDNICU KOJA NIJE SAMO AKADEMSKA KAKO BISMO U 

NAJVEDOJ MOGUDOJ MJERI PRIDONIJELI GLOBALNOME FONDU ZNANJA TE 

DRUŠTVENOM I GOSPODARSKOM NAPRETKU RH I EU.  

Temelji za ostvarenje tih prioriteta jesu LJUDI, SURADNJA i MATERIJALNI RESURSI. 

 

Glavni strateški ciljevi i područja znanstvenoga istraživanja Sveučilišta 

Sveučilište okuplja znanstvenike iz šest znanstvenih područja: 

1. Prirodne znanosti 

2. Društvene znanosti 

3. Humanističke znanosti 

4. Umjetničko područje 

5. Interdisciplinarna područja znanosti 

6. Interdisciplinarna područja umjetnosti 

  

                                            
3
 U smislu logičke matrice to su OPDENITI CILJEVI. 

4
 U smislu logičke matrice to su SPECIFIČNI CILJEVI. 

5
 U smislu logičke matrice to su REZULTATI. 
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S obzirom na brojčanu zastupljenost znanstvenika u područjima osnovna su sljededa područja i 

predmeti istraživanja: 

1. Ekonomija 

2. Filologija 

3. Povijest 

4. Razvoj kompetencija u odgoju i obrazovanju 

Posebna pozornost daje se i STEM području, koje unatoč brojčano manjoj zastupljenosti na 

Sveučilištu, u različitim tzv. policy dokumentima ima prioritet u odnosu na druga područja.  

Navedena se područja u nastavku detaljnije razrađuju, a znanstvenici ostalih područja svojim 

individualnim istraživačkim interesima doprinose ostvarenju strateškoga plana. 

 

Područje: HUMANISTIČKE ZNANOSTI 

Glavninu znanstvenoga interesa čini istraživanje Istre iz povijesne, arheološke, filološke i 

antropološke perspektive, no ta se lokalna usmjerenost dopunjuje kontekstualizacijom prema 

politički i kulturno dominantnim silnicama čime se Istra percipira kao mjesto susreta i specifičnoga 

djelovanja različitih vanjskih utjecaja. 

Manje je tema koje pokazuju izravni istraživački interes prema cjelovitom hrvatskom nacionalnom 

prostoru ili širem kontekstu europske i svjetske povijesti, filologije, arheologije i etnoantropologije.  

A. U žarištu planiranih istraživanja nalazi se Istra od prapovijesti do danas, posebice njezino 

stanovništvo i demografska kretanja, jezik i književnost.  

B.  Tematika širega spektra obuhvada istraživanje arheologije krajolika i okoliša, u srednjovjekovlju 

europske narativne izvore te vladarske i plemidke rituale i simbole modi, na razmeđu srednjeg i 

novog vijeka, hrvatsko plemstvo i migracije te Mletačku Republiku u novome vijeku. 

Istraživanja suvremene povijesti obuhvadaju teme iz povijesti svakodnevice i društvene 

povijesti jugoslavenskoga socijalizma i postsocijalizma: ideologizaciju djetinjstva, zaštitu 

potrošača te studije slučaja organizacije socijalnoga turizma. Potonja istraživanja suvremene 

povijesti interdisciplinarno su povezana s djelatnošdu CKPIS-a.  
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U filološkom dijelu posebni de naglasak biti na: dijalektološkim istraživanjima, istraživanjima 

standardnoga jezika, jezičnim prožimanjima, leksikologiji, leksikografiji, povijesti jezika, 

kontrastivnoj lingvistici, istraživanjima i objavljivanjima arhivske građe, sustavima, metodama i 

pristupima u metodici jezika i književnosti, znanosti o prevođenju, znanosti o književnosti, starijoj i 

novijoj hrvatskoj književnosti, talijanskoj književnosti, neolatinističkoj književnosti i ostalim 

specifičnim filološkim, povijesnim, arheološkim i etnoantropološkim granama. 

 

Područje: DRUŠTVENE ZNANOSTI  

TEME I PROJEKTI VEZANI ZA EKONOMIJU 

1. Monitoring kvalitete tla, voda, zraka i hrane u Istri 

2. Akademska borša 

3. Certifikati 

4. Big Dana 

5. Javni izbor u EU 

6. Fiskalni pakt i fiskalna konsolidacija 

7. Monetarni sustav i upravljanje monetarnom politikom 

8. Selektivni oblici turizma i održivi razvoj destinacija 

9. Konkurentnost hrvatskog turizma kroz inovacije 

10. Korporacijska strategija 

11. Žene menadžeri 

12. Istraživanje značajki ponašanja izumitelja/inovatora i njihova kategorizacija 

13. Istraživanje poduzetničkoga potencijala hrvatskih izumitelja/inovatora 

14. Strateško informiranje menadžmenta 

15. Kreiranje IKT ekosustava u potpori razvoju turističke destinacije 
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16. Sekvencioniranje ekonomskoga rasta primjenom spektralne analize 

17. Makroekonometrijsko modeliranje primjenom frakcionalne integracije 

18. Nejednakost i ekonomski rast 

19. Izrada modela ekonomskoga rasta RH 

20. Efikasnost tržišta rada u Republici Hrvatskoj 

21. Održiva konkurentnost 

22. Zadrugarstvo i ekonomski rast 

23. Socijalno poduzetništvo 

 

TEMA: RAZVOJ GENEREČKIH I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

1. Istražiti dimenzije razvoja djece i mladih vezano uz institucionalni i izvaninstitucionalni 

kontekst 

2. Istražiti generičke ili opde kompetencije djece i učenika i unaprijediti pedagoške 

(profesionalne ili stručne) kompetencije djelatnika u odgoju i obrazovanju 

3. Istražiti doprinose učinkovitom odgojno-obrazovnom sustavu 

4. Istražiti društvene kontekste odgoja i obrazovanja. 

 

Područje: PRIRODNE ZNANOSTI 

Znanstvena djelatnost Sveučilišta u području prirodoslovlja ojačat de se boljom kadrovskom 

ekipiranošdu, razvojem istraživačke infrastrukture te poticanjem suradnje s drugim istraživačkim 

institucijama u zemlji i svijetu. Znanstvene de se teme nadovezivati na nastavnu djelatnost, pa de 

tako u polju matematike glavnina istraživanja biti usmjerena na računalstvo i ekonomiju 

(operacijska istraživanja, optimizacija – npr. primjenom evolucijskih algoritama; paralelni i 

distribuirani algoritmi, metaheuristike). U području bioloških znanosti i znanosti o moru težište 

istraživanja bit de na interdisciplinarnim, primijenjenim istraživanjima ekosustava Jadranskog mora  
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i priobalja, posebice u područjima biološke, kemijske i fizičke oceanografije, ekotoksikologije, 

evolucije te konzervacijske biologije. Radi iskorištavanja potencijala suradnje Sveučilišta i pulske 

Opde bolnice namedu se i mogudi novi smjerovi istraživanja u području biomedicine i zdravstva. 

 
Područje: UMJETNIČKO (Glazbena umjetnost) 
 

TEME VEZANE ZA UMJETNIČKO PODRUČJE 

1. Djela hrvatskih skladatelja s posebnim naglaskom na istarski skladateljski krug 

2. Žene u glazbi 

3. Važne obljetnice važnih glazbenih umjetnika (reproduktivnih umjetnika i skladatelja) 

4. Popularizacija rijetko izvođenih i manje poznatih glazbenih djela 

5. Odgoj publike – edukativni koncerti 

6. Glazba u vrtidu i glazba u školi 

7. Sinteza tradicionalnoga i suvremenoga u glazbenom obrazovanju 

8. Povijesni pregled glazbenoga obrazovanja 

9. Inovacije u glazbenoj nastavi 

10. Mediji u nastavi glazbe 

11. Izdavaštvo – notne publikacije, audiozapisi i videozapisi, znanstvene knjige, sveučilišni 

udžbenici 

12. Akademska koncertna sezona 

13. Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga 

14. Interdisciplinarno povezivanje glazbenih sadržaja 

15. Obogadivanje umjetničkog života lokalne i šire zajednice 
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Glavni strateški cilj Istraživačke strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016. – 2020. jest: 

Uspostava Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao ISTRAŽIVAČKOGA centra znanstvene i umjetničke 

izvrsnosti i podizanje znanstvene produktivnosti u bazi Web of Science kao osnovnoga 

preduvjeta prodora Sveučilišta prema gornjem dijelu ljestvice poretka najboljih nacionalnih, 

europskih i svjetskih sveučilišta u bududem razdoblju. 

 

Direktni istraživački ciljevi kao podloga za akcijski istraživački plan Sveučilišta 

Direktne istraživačke ciljeve Strategije grupiramo u 4 skupine:  

1. Skupina I. (stvaranje uvjeta za poticanje znanstvene izvrsnosti) 

2. Skupina II. (prilagodba svih procesa na Sveučilištu, učinkovitosti i kvaliteti istraživačkoga 

rada u cilju dostizanja znanstvene izvrsnosti kao preduvjeta da Sveučilište postane 

ISTRAŽIVAČKO (nastavnih procesa, administrativnih i upravljačkih procesa, procesa 

upravljanja kvalitetom) 

3. Skupina III. (stvaranje uvjeta za inovacijska znanstvena istraživanja i međunarodna 

prepoznatljivost istraživanja na Sveučilištu) 

4. Skupina IV. (podizanje razine znanstvene produktivnosti i međunarodne vidljivosti 

Sveučilišta u europskom i svjetskom istraživačkom prostoru). 

Ostvarenje ciljeva po skupinama mjerit de se provedbom planiranih zadataka definiranih akcijskim 

planovima za Sveučilište i po sastavnicama. 

 

I. Stvaranje uvjeta za poticanje znanstvene izvrsnosti na Sveučilištu (pokazatelji koji de se 

pratiti: pokazatelj razvijenosti institucijske politike prema istraživanjima) 

Sveučilište mora osigurati osnovne preduvjete za poticanje znanstvene izvrsnosti na Sveučilištu 

stvaranjem poticajnoga istraživačkog okruženja, treba utvrditi istraživački profil po 

sastavnicama, zatim identificirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u istraživanjima znanstveno- 
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nastavnog osoblja, uspostaviti sustav nagrađivanja, uvođenja i pradenja samostalnoga 

istraživačkog rada najboljih znanstvenih novaka na Sveučilištu, povedati raspoloživa financijska 

sredstva za istraživanje i izgraditi znanstvenoistraživačku infrastrukturu. Unaprjeđenje 

akademske izvrsnosti i istraživanja – znanstveni je rad istodobno pun odricanja, ali i nagrada.  

Na Sveučilištu u Puli djeluje i radi velik broj mlađih i starijih generacija akademskih građana i 

intelektualaca. Njihov naporan rad ne smije biti prepušten tržišnim zakonitostima i materijalnim 

ograničenjima. Upravo je uloga Sveučilišta u Puli osigurati materijalne uvjete za rad i 

napredovanje svih znanstvenih istraživača koji djeluju i rade na Sveučilištu. To prije svega 

podrazumijeva osiguranje softverske podrške za istraživanje (nabava potrebne programske 

podrške za istraživanja), osiguranje hardverske potpore za potrebe istraživanja (računala, 

audiopomagala i videopomagala, komunikacijski sustavi, sučelja za e-učenje i sustavi za 

napredno učenje, pametne ploče), literature za istraživanje (časopisi, knjige, pretplate na 

najjače baze podataka istraživačkih časopisa). Sve to mora, preko jednostavnoga 

komunikacijskog sučelja (računala) kod kude, na poslu, u knjižnici, biti u svakom trenutku 

dostupno svima koji se bave znanstvenim procesom na Sveučilištu. Osiguranjem materijalnih 

uvjeta, posebice za mlade asistente i novake, osigurat de se njihov nesmetan razvoj i 

napredovanje što de se zasigurno ogledati kroz vedi broj objavljenih međunarodno vidljivih i 

prepoznatljivih radova, čime de se osigurati znanstvena međunarodna prepoznatljivost 

Sveučilišta i njegov smještaj na međunarodnu kartu (top 500 sveučilišta u svijetu). Akademska 

izvrsnost ključna je u izgradnji međunarodno priznatoga sveučilišta svjetskoga glasa. Neki od 

programa koje je Sveučilište dužno osigurati jesu ustrojavanje više međunarodno priznatih 

časopisa kojima de Sveučilište biti izdavač, u kojima de istraživači Sveučilišta u Puli modi 

objavljivati svoje radove i time stjecati uvjete za izbor prema novim pravilnicima i zakonskim 

uvjetima (kao što je primjerice časopis Ekonomska istraživanja, s međunarodnom reputacijom i 

koji se za izbor priznaje kao A1 kategorija), privlačenje najboljih i kreativnih studenata, profesora  

i osoblja iz užeg i šireg okruženja, razvojem novih graničnih područja znanosti (novih programa i 

fakulteta) velike društvene važnosti u bududnosti. 
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Ciljeve iz skupine I. potrebno je ostvariti sljededim aktivnostima:  

1. Uspostavom ureda za znanost i umjetnost. 

2. Izradom istraživačkih strategija za svaku sastavnicu. 

3. Kontinuirano provoditi aktivnosti definirane Akcijskim planom vezanim za Euraxess radi 

kontinuiranoga unaprjeđenja kvalitete rada i cjelokupnoga sustava. 

4. Osigurati podršku informacijskoga sustava za sustavno prikupljanje informacija (znanstveni 

repozitorij) u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom. 

5. Organizirati i koordinirati djelatnosti ureda za znanost i umjetnost te ureda za partnerstvo i 

projekte. 

6. Stvoriti bibliografsko središte Sveučilišta i kontinuirano razvijati projekt E-knjižnica. 

7. Osnivanje zaklade za istraživanje i umjetnost pri Sveučilištu (stvoriti fond za istraživanja 

kako bi se: osigurala sredstva za pristup mrežnim znanstvenim bazama podataka, osigurala 

sredstva za tiskanu znanstvenu literaturu, osigurala sredstva za potrebe prijava 

međunarodnih istraživačkih projekata, nagrađivanje istraživača za rad u međunarodnim 

istraživačkim, inovacijskim i razvojnim projektima, osigurala sredstva za takozvane 

kratkotrajne potpore u kontekstu prijave internih znanstvenih projekata u trajanju od 

nekoliko mjeseci do godinu dana, s ciljem povedanja znanstvene produktivnosti, osigurala 

sredstva za razvoj karijera mladih istraživača). 

8. Povedavati broj doktoranada (združeni doktorski studiji) i poslijedoktoranada iz inozemstva 

(duža mobilnost u trajanju od najmanje 1 semestra). 

9. Kontinuirano raditi na projektu izgradnje sveučilišnoga kampusa radi osiguravanja prostora 

za znanstvena istraživanja. 

10. Osmisliti mehanizme promidžbe i internacionalizacije radi privlačenja stranih doktoranada, 

poslijedoktoranada i ostalih znanstvenika. 
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11. Osigurati poticajno okruženje na Sveučilištu i sastavnicama prema istraživačima kojima su 

odobreni međunarodni projekti (organizacijska potpora, sustav odlučivanja u znanosti, 

briga o mladim istraživačima, pri raspoređivanju nastavnih i drugih akademskih obaveza). 

Pokazatelji koji de se pratiti radi ostvarivanja ciljeva iz skupine I.:  

 pokazatelj razvijenosti institucijske politike prema istraživanjima 

 baza podataka svih relevantnih informacija potrebnih za određivanje pokazatelja 
provođenja Istraživačke strategije 

 pokazatelj uspješnosti prikupljanja sredstava za istraživačke aktivnosti 

 financiranja istraživanja iz javnoga sektora, gospodarstva i međunarodnih programa 

 broj istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvenici sa Sveučilišta 

 broj istraživačkih projekata koje financira javni sektor, gospodarstvo i međunarodni 
programi 

 broj doktoranada na Sveučilištu 

 broj doktoranada zaposlenih na Sveučilištu 

 broj znanstvenih novaka na Sveučilištu 

 broj znanstvenih novaka koji su obranili doktorat 

 broj doktoranada financiranih iz javnoga sektora, gospodarstva i međunarodnih 
programa 

 udio nastavnika koji su aktivni mentori doktorandima 

 

II. Prilagodba svih procesa na Sveučilištu, učinkovitosti i kvaliteti istraživačkoga rada u cilju 

dostizanja znanstvene izvrsnosti kao preduvjeta da Sveučilište postane ISTRAŽIVAČKO 

(nastavnih procesa, administrativnih i upravljačkih procesa, procesa upravljanja kvalitetom) 

Znanstvenoistraživački proces na Sveučilištu dosad je bio prepušten individualnim inicijativama i 

vlastitim naporima znanstvenika Sveučilišta. Često se zaboravlja da je upravo 

znanstvenoistraživački proces put prema istraživačkom sveučilištu, a istraživačko je sveučilište  
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jedini put osiguranja razvojne bududnosti. Našem Sveučilištu ubrzo slijedi evaluacija i vrlo je važno 

izraditi strategiju razvoja znanstvenoistraživačkog procesa na Sveučilištu. Citiranost znanstvenika, 

faktori odjeka (impact-faktori), znanstveni doseg Sveučilišta i znanstvena prepoznatljivost 

Sveučilišta kriteriji su koji de u bududnosti kandidirati naše Sveučilište za domade i međunarodne 

izvore financiranja. Sveučilišta u Hrvatskoj nede se više financirati isključivo na osnovi materijalnih 

troškova i broja studenata, profesora, ved i na temelju znanstvenog dosega sveučilišta. S tim u vezi 

naše Sveučilište mora poduzeti korjenite promjene. Ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva iz te 

skupine imat de ured za znanost i umjetnost. 

1. Osnivanje istraživačkoga centra ključna je aktivnost razvojne strategije Sveučilišta. 

Istraživački centar mora biti organiziran kao samostalna sveučilišna sastavnica na čelu s 

ravnateljem. Primarni je cilj istraživačkoga centra objedinjavanje interdisciplinarnih 

područja znanosti i umjetnosti. Da bi se takav cilj mogao postidi, potrebno je osigurati 

kadrovske i materijalne pretpostavke (prostor i oprema) za osnivanje istraživačkoga centra. 

Aktivnosti istraživačkog centra bile bi usmjerene na komercijalizaciju i potporu 

znanstvenoistraživačkih procesa na Sveučilištu. Komercijalni projekti istraživačkoga centra 

obuhvadali bi izradu SWOT analiza, cost-benefit studija, investicijskih studija, studija zaštite 

okoliša, istraživanja tržišta, socioekonomska, psihološka, jezična i druga istraživanja za 

potrebe šire društvene zajednice (u početku u Istarskoj županiji, a poslije i šire). Zaposlenici 

na komercijalnim projektima pladali bi se iz izvora financiranja prikupljenih projektom. Za 

financiranje aktivnosti (ne)komercijalnih znanstvenoistraživačkih projekata istraživački bi 

centar svake godine iz vlastitoga fonda izdvajao 10 – 15 % sredstava za potporu 

znanstvenoistraživačkim projektima Sveučilišta u obliku nabave računala i računalne 

opreme, istraživačke literature, softvera, baza podataka, publiciranja rezultata (studija, 

knjiga i drugih publikacija) proizišlih iz znanstvenoistraživačkih projekata. 

2. Uspostava institucije za potporu umjetničkoga istraživanja pri Sveučilištu – centar izvrsnosti 

iz područja umjetnosti. 

3. Kao potporu individualnim i suradničkim (kolaborativnim) istraživanjima na Sveučilištu 

treba pokrenuti proces ustrojavanja Sveučilišne tiskare i djelatnost izdavaštva koju treba  
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odvojiti od znanstvene djelatnosti. Sveučilišna tiskara bila bi ustrojena u sklopu Sveučilišne 

knjižnice. Tiskara bi bila opremljena kadrovski i tehnički prema potrebama plana izdavačke 

djelatnosti Sveučilišta čime bi se značajno olakšalo publiciranje izdanja znanstvenika 

Sveučilišta i smanjili troškovi izdavanja (popust na količinu, oglašavanje, natječaji, tri 

ponude, transport i ostali direktni i indirektni troškovi). 

4. Utvrditi mehanizme ocjenjivanja kvalitete istraživanja i za njih vezati Pravilnik o 

nagrađivanju istraživačkih rezultata (za nastavnike i studente).  

5. Vrednovanje kvalitete publikacija Sveučilišta, sastavnica i znanstveno-nastavnog osoblja 

(publiciranje u časopisima Q1 i Q2 međunarodne prepoznatljivosti, citiranost, publikacije u 

suautorstvu s autorima iz svjetski priznatih i vodedih sredina) uzimajudi pritom u obzir širi 

spektar scijentometrijskih pokazatelja. 

6. Vrednovanje znanstvene produktivnosti i znanstvene izvrsnosti – uključiti kvalitetu radova i 

u postupke napredovanja nastavnika tako da se napredovanja u zvanje prema raspoloživim 

koeficijentima osiguravaju za znanstveno-nastavno osoblje s najviše kvalitetnih radova i s 

najvedim faktorima odjeka (kriteriji su kvaliteta objavljenih radova, jesu li objavljeni u bazi 

Web of Science, u kojem kvartilu, citiranost radova i odjek radova). Pored kvalitativnoga 

kriterija u obzir treba uzeti i kvantitativni kriterij znanstvene produktivnosti za rangiranje 

znanstvenika, a kriteriji rangiranja definirat de se posebnim pravilnikom. Temeljem 

transparentnih kvalitativnih i kvantitativnih kriterija (scijentometrijskih, ali i kvalitativnih 

pokazatelja) potrebno je izraditi ljestvicu poretka znanstvene produktivnosti na Sveučilištu 

koja de se ažurirati svake godine i tako utvrđena lista bit de temeljni kriterij za 

napredovanje u zvanje, tako da de se slobodni koeficijenti raspodjeljivati po sastavnicama 

prema utvrđenoj ljestvici (što znači da de u zvanje napredovati znanstveno-nastavno 

osoblje s najvišom znanstvenom produktivnošdu). Dakako, pri tome treba uzeti u obzir i 

pozitivno ocijenjene studentske ankete. 

7. Izrada okvira i procedura kako bi se znanstvena izvrsnost počela uzimati u obzir kod 

nastavnih i drugih norma te kod dodataka na plade znanstveno-nastavnoga osoblja. Dodaci 

na plade obično su bili vezani uz nastavnu opteredenost nastavnika međutim potrebno je u 

obzir uzeti i znanstvenu opteredenost (znanstvenu publiciranost) pri vrednovanju rada  
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znanstveno-nastavnoga osoblja i stimulativnom nagrađivanju. Nastavna opteredenost 

važan je kriterij, no znanstvena izvrsnost i međunarodna prepoznatljivost istraživača 

trebaju imati prednost pred nastavnom opteredenošdu. 

8. Kriterije znanstvene izvrsnosti potrebno je dodatno valorizirati pri izboru i imenovanju na 

različite funkcije, vrednujudi cjelovitu akademsku izvrsnost (kvaliteta radova i uspješnost u 

vođenju mladih istraživača). 

9. Prilagodba sustava upravljanja Sveučilišta poticanju znanstvene izvrsnosti (poticajni način 

upravljanja sredstvima za znanstveni rad, izborima u zvanja i sustava nagrađivanja). 

10. Uspostaviti učinkovitu kadrovsku znanstvenu politiku uspostavom sustava uvođenja mladih 

istraživača u znanstvenoistraživački rad Sveučilišta. 

Pokazatelji koji de se pratiti radi ostvarivanja ciljeva iz skupine II.: 

 omjer broja objavljenih radova u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama koje 
se prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja priznaju kao najviša 
kategorija u pojedinim područjima i broja nastavnika 

 omjer znanstvenih radova objavljenih u zbornicima konferencija koji su referencirani u 
bazama CC/SCI/SSCI/ESCI i Scopus te zbornici konferencija koji su objavljeni kod 
međunarodno priznatih izdavača (npr. Springer, Elsevier, IEEE, ACM) 

 omjer broja objavljenih radova indeksiranih u CC/SCI/SSCI/ESCI/Scopus i broja 
nastavnika 

 omjer broja objavljenih radova kojima su (su)autori znanstveni novaci u časopisima 
indeksiranim u bibliografskim bazama koje se prema Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja priznaju kao najviša kategorija u pojedinim područjima i broja 
znanstvenih novaka 

 omjer broja objavljenih radova kojima su (su)autori znanstveni novaci indeksiranih u 
CC/SCI/SSCI/Scopus i broja znanstvenih novaka 

 omjer financiranja istraživanja i broja nastavnika 

 ukupno upladena sredstava za financiranje umjetničko-istraživačkih projekata na 
Sveučilištu u jednoj godini 

 broj ostvarenih projekata pri centru izvrsnosti iz umjetničkog područja 
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III. Stvaranje uvjeta za inovacijska znanstvena istraživanja i međunarodna prepoznatljivost 

istraživanja na Sveučilištu 

Javno-privatno partnerstvo može poslužiti kao snažna podrška znanstvenoistraživačkim 

naporima Sveučilišta. Javno-privatno partnerstvo između Sveučilišta, MZOS-a, Istarske 

županije i poduzeda osiguralo bi potrebne izvore financiranja za financiranje vedih, 

suradničkih projekata iz područja znanosti zastupljenih na Sveučilištu, ali i onih koji se u 

bududnosti planiraju pokrenuti. Time bi se na Sveučilištu potaknulo kreiranje intelektualnoga 

vlasništva za potrebe poslovne zajednice Istarske županije što bi u konačnici rezultiralo 

otvaranjem novih, inovativnih i konkurentnih poduzeda te dovelo do jačanja gospodarstva 

Županije. Sveučilište bi potaknulo osnivanje javno-privatnog istraživačkoga partnerstva te 

pravni i poslovni okvir potreban za ustrojavanje takva sustava partnerstva u Županiji, a poslije, 

ako se model pokaže uspješnim, i šire, u međunarodnom okruženju. Partneri ne moraju biti 

samo poduzeda ved mogu biti i institucije šire društvene važnosti.  

1. Sveučilište treba nastaviti s ustrojavanjem službi koje istraživačima pružaju potporu u 

procesu transfera tehnologije i razvoja inovacija, uključujudi i razvoj prostorne 

infrastrukture. Sustav treba ustrojiti tako da istraživači provedu što više vremena u samom 

istraživanju, a što manje u različitim organizacijskim poslovima vezanima uz istraživanje. 

Potrebno je povedati istraživačko-razvojne kapacitete te povedati kvalitetu istraživačkoga i 

inovacijskoga rada, što bi trebalo potaknuti generiranje novih istraživačkih ideja koje de se 

prenositi u hrvatsko gospodarstvo razvojem visokotehnoloških proizvoda i na njima 

zasnovanih tvrtki. Važno je sustavno poticanje i briga oko osnivanja istraživačkih 

laboratorija te centara izvrsnosti. U sustavu upravljanja potrebno je jasno definirati prava i 

obveze Sveučilišta u odnosu na sastavnice te mjere koje stoje na raspolaganju Sveučilištu za 

provođenje nužnih promjena. 

2. Znanstveni bi se sajmovi organizirali jednom godišnje i na njima bi se šira javnost i svi 

zainteresirani upoznavali sa znanstvenim dostignudima ostvarenima na Sveučilištu 

prezentiranjem sveučilišnih publikacija i drugih rezultata znanstvenoga istraživanja 

ostvarenih u prošloj godini. 
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3. Poticanje prijavljivanja i vođenja međunarodnih znanstvenih projekata – iznimno važan cilj 

u podizanju znanstvene izvrsnosti na međunarodnome planu gdje Sveučilište mora 

sustavno poticati prijavljivanje i vođenje međunarodnih znanstvenih projekata, s ciljem 

podizanja pozicije i ugleda Sveučilišta, i u međunarodnome istraživačkom prostoru i u 

nacionalnom. Institucionalno vođeni znanstveni projekti unutar programa EU-a, pored 

izvrsnih istraživačkih, zahtijevaju i iskustvo u pripremi kompetitivnih istraživačkih prijedloga 

za dobivanje financijske potpore. Iskustva Sveučilišta pokazuju da vedina predloženih 

projekata, iako sadržajno kvalitetna, ne uspijeva osigurati financijska sredstva. Potrebno je 

stoga osigurati da se na Sveučilištu pripremi što više prijedloga projekata uz pomod ureda 

za znanost i umjetnost razvojem aktivnosti s ciljem poticanja sudjelovanja u kompetitivnim 

znanstvenim programima. 

4. Uspostava fonda za potporu projektima i sustavno pradenje prijava na međunarodne 

znanstvene projekte. 

5. Uvođenje institucije permanentnoga gostujudega profesora za ugledne međunarodne 

istraživače iz dijaspore, s kojima Sveučilište surađuje dugo godina, kako bi im se omogudilo 

da se trajno i sustavno vežu uz Sveučilište (pravni i formalni zakonodavni okvir definirao bi 

se ugovorom). Primjeri dobre prakse na našem Sveučilištu postoje, a u Europi i SAD-u ved 

dugo. 

6. Strategija razvoja znanosti Republike Hrvatske u bududem razdoblju u prvi plan stavlja 

potporu prijavi suradničkih (kolaborativnih) projekata. Za razliku od dosadašnje prakse, 

ocjenjuje se da de se u bududnosti financirati samo najbolje ocijenjeni suradnički projekti, a 

individualni znanstveni projekti bit de izostavljeni iz sustava financiranja Ministarstva. Naše 

Sveučilište raspolaže vrsnim znanstvenicima, ima široku mrežu međunarodne suradnje s 

uglednim sveučilištima u inozemstvu i ima kvalitetnu podlogu za prijavu suradničkih 

projekata. Ono što nedostaje jest logistička potpora prijavi suradničkih projekata. Stoga je 

potrebno u uredu za znanost i umjetnost osigurati potporu djelatnika koji de raditi na svim 

aktivnosti oko prijave, vođenja, pradenja, nadziranja, slanja potrebne dokumentacije i 

ostalih administrativnih radnji oko projekata. Drugim riječima, potencijalni voditelj projekta 

okupio bi tim znanstvenika sa Sveučilišta, predložio predmetno istraživanje, predmetno  
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istraživanje usuglasio sa stavovima tima međunarodnih znanstvenika iz inozemstva te 

daljnje pripremne radnje, koje su opsežne, prepustio djelatnicima ureda za znanost i 

umjetnost, a on bi imao isključivu ulogu nadzora i koordiniranja aktivnosti oko projekta. 

Nakon odobrenja projekta voditelj projekta bio bi zadužen za provedbu istraživanja teme 

projekta, a sve administrativne radnje oko projekta obavljao bi ured za znanost i umjetnost. 

7. Pokretanjem međunarodnoga doktorskog studija iz područja biotehnologije, IT-a ili 

komunikacijske tehnologije ili nekoga vida interdisciplinarnoga doktorskog studija iz više 

područja uvelike bi se unaprijedio znanstvenoistraživački proces na Sveučilištu. Pored toga 

što bi se međunarodnim doktorskim studijem ojačali znanstveni procesi mladim 

znanstvenicima zaposlenima na Sveučilištu pružila bi se prilika izravnoga uključivanja i upisa 

na doktorski studij te educiranje mladih kadrova na Sveučilištu iz deficitarnih područja koja 

su važna za Sveučilište i širu društvenu zajednicu, i za koja se planiraju u bududnosti 

pokrenuti studijski programi (a koji se danas ne mogu pokrenuti zbog nedostatka kadrova). 

U suradnji s eminentnim sveučilišnim partnerima iz inozemstva svake bi se godine 

omogudilo školovanje određenoga broja mladih istraživača na Sveučilištu iz tih 

konkurentnih i aktualnih područja znanosti koja bi u bududnosti trebala biti još više 

zastupljena. Doktorski studij otvorio bi vrata razvoju fundamentalnih znanja na Sveučilištu 

što bi u bududnosti uz potporu Sveučilišne zaklade i istraživačkog centra trebalo rezultirati 

pokretanjem studijskih programa iz područja prirodnih i tehničkih znanosti te poslije 

njihovim prerastanjem u odjele. 

8. Osnažiti suradnju s proizvodnim i javnim sektorom kroz aktivnosti vezane za osmišljavanje 

koncepta pametnih specijalizacija, povedanje broja programa cjeloživotnoga obrazovanja 

sukladno potrebama zajednice, a u svrhu pružanja novih znanja i vještina društvu, 

aktivnosti osnaživanja stručne djelatnosti, usluga i savjetovanja, jačanjem aktivnosti 

diseminacije znanja – festivali znanosti, konferencije/skupovi/simpoziji/tribine i izdavaštvo. 

9. Potpora novim istraživanjima koja se dosad nisu izvodila na Sveučilištu i koja imaju šire 

društvene implikacije, poput upravljanja ekonomskim rastom i razvojem, primjene novih 

tehnologija, biotehnologije, tehničkih dostignuda, studija utjecaja na okoliš i projektima koji 

izravno utječu na regionalni razvoj Županije. 
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10. Stimulirati financijski i kadrovski programe istraživanja na Sveučilištu koji mogu rezultirati 

znanstvenim otkridima i kreativnim aktivnostima iz područja umjetnosti, humanističkih, 

prirodnih i društvenih znanosti.  

11. Kreiranje politike zapošljavanja najboljih studenata i njihovo zadržavanje na Sveučilištu 

uključivanjem u znanstvenoistraživački rad – politika zapošljavanja mora se kreirati 

top/bottom up politikom kojom de katedre, odsjeci, odjeli, fakulteti izraditi petogodišnje 

planove zapošljavanja u skladu sa svojim nastavnim i istraživačkim potrebama, kako bi se 

osigurao razvoj novih mladih istraživača koji de po potrebi (odlaskom u mirovinu) popuniti 

potrebu za kadrovima. 

12. Uvođenje sustava poziva istaknutim svjetskim znanstvenicima svjetskoga ranga (dobitnici 

Nobelovih i ostalih značajnih međunarodnih nagrada). Takvom bi se znanstveniku ponudilo 

da radi i djeluje na Sveučilištu, uz mogudnost sklapanja formalnoga ugovora za navedeno 

razdoblje (ako im tako odgovara). Pozivnim programima istaknutim svjetskim 

znanstvenicima osigurala bi se uspostava suradnje s domadim znanstvenicima, 

doktorandima i poslijedoktorandima. 

Pokazatelji koji de se pratiti radi ostvarivanja ciljeva iz skupine III.: 

 uspostavljanje Zaklade za znanost 

 uvođenje u samostalni istraživački rad najboljih znanstvenih novaka i doktoranada te 
broj dodijeljenih nagrada 

 uspostavljanje fonda za nagrađivanje uspješnoga uključivanja u europske istraživačke 
projekte i broj dodijeljenih nagrada 

 broj doktora znanosti koji su nakon doktorskoga studija na usavršavanju izvan Hrvatske 
proveli bez prekida najmanje 6 mjeseci 

 broj docenata koji su nakon doktorskoga studija i prije prvoga izbora proveli bez prekida 
najmanje 6 mjeseci na usavršavanju izvan Hrvatske 
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IV. Podizanje razine znanstvene produktivnosti i međunarodne vidljivosti Sveučilišta u 

europskom i svjetskom istraživačkom prostoru 

Međunarodna vidljivost i ocjena znanstvenoistraživačkog rada istraživača na Sveučilištu 

najvede je razvojno ograničenje Sveučilišta u bududem razdoblju. Obrazovanje je investicija. 

Bududi da je obrazovanje temeljna djelatnost našeg Sveučilišta, potrebno je izraditi sustav 

pradenja i nagrađivanja za iznimna nastavna, znanstvena, radna dostignuda na svim razinama –

studenata, nastavnog osoblja i administracije. Sustav nagrađivanja treba uključivati politike 

nagrađivanja, poput npr. zaposlenik mjeseca, godine, najbolji profesor, nagrada za najbolje 

objavljeno znanstveno djelo, poticanje i nagrađivanje objave znanstvenih radova studenata u 

suautorstvu s profesorima, nagrade za stjecanje zvanja redovitoga profesora, profesora 

emeritusa, nagrađivanje djelatnika administracije koji su značajno unaprijedili radni proces 

vezan uz znanstvenoistraživačku djelatnost Sveučilišta (primjerice izrada novoga sustava 

diseminacije rezultata znanstvenoistraživačkog rada na društvenim mrežama). Sveučilište mora 

odmah pristupiti formiranju međunarodne akademske mreže CroIsearch (Croatia-Istria-

Research) s međunarodnim partnerima, uglednim sveučilištima, institutima i akademijama iz 

inozemstva. CroIsearch financirat de se iz sredstava sveučilišta koja pristupe CroIsearch mreži 

temeljem potpisanih ugovora o pristupanju akademskoj mreži. Primarni je cilj mreže 

CroIsearch sinergijskim efektima među partnerima potpisnicima (akademskim institucijama i 

međunarodnim organizacijama, javnim i privatnim) promovirati usmjerenja istraživanja i 

aktivnosti usavršavanja. Mrežom CroIsearch financirali bi se suradnički projekti timova 

stručnjaka sastavljenih od znanstvenika s institucija koji su pristupili toj akademskoj mreži. 

Mreža bi se financirala iz sredstava koja bi se prikupljala od partnera, na godišnjoj razini, u fond 

mreže iz koje bi se poslije financirale istraživačke aktivnosti i projekti, koji bi se temeljem 

objavljenih natječaja ocijenili najboljima (suradnja znanstveno-nastavnog osoblja s kolegama iz 

prestižnih svjetskih institucija u okviru suradničkih projekata i združenih projekata – radovi u 

suautorstvu, prijava patenata, inovacija). 
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Aktivnosti koje treba pokrenuti kako bi se povedala znanstvena produktivnost i međunarodna 

vidljivost Sveučilišta uključuju: 

1. Uvođenje godišnje Rektorove nagrade za najbolji objavljeni znanstveni rad iz područja 

umjetnosti, humanističkih, prirodnih i društvenih znanosti (preddiplomska, diplomska, 

poslijediplomska razina te najbolji objavljeni znanstveni rad iz skupine znanstveno-

nastavnoga osoblja Sveučilišta). 

2. Izrada ljestvice poretka znanstvene izvrsnosti na Sveučilištu i po sastavnicama te obveza 

publiciranja 2 rada godišnje u časopisima indeksiranima u bazama Web of Science ili 

Scopus, razmjerno ostalim opteredenjima znanstveno-nastavnoga osoblja. 

3. Uspostava sustava Sciencemetrics na Sveučilištu (nagrađivanje znanstveno-nastavnoga 

osoblja prema godišnjoj citiranosti radova). 

4. Uvođenje zakonodavnoga okvira za razvoj istraživačkoga rada na Sveučilištu uvođenjem  

sustava nacionalnih/međunarodnih istraživača (radno mjesto istraživača – znanstveno-

nastavno osoblje koje bi bilo uključeno u znanstvenu publikaciju i istraživanje, ali ne i 

nastavu ili zapošljavanje stranih državljana na poslovima istraživača na Sveučilištu). 

5. Potpora znanstveno-nastavnom osoblju u diseminaciji rezultata istraživanja publiciranih 

radova s ciljem povedanja faktora odjeka (Impact factor) radova i međunarodne 

znanstvene prepoznatljivosti Sveučilišta uvođenjem sustava Altmetrics – Alternative 

Metrics (Google Scholar, Linkedin, Researchgate, Academia edu i drugi). Potrebno je izraditi 

međunarodnu znanstvenu iskaznicu svakoga istraživača na Sveučilištu. 

6. Dostizanje visokih znanstvenih i akademskih standarda pomaganjem istraživačima na 

Sveučilištu pri ugovaranju, izvođenju i publiciranju rezultata domadih i znanstvenih 

međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. 

7. Snaženje knjižnične djelatnosti Sveučilišta kao nezamjenjive potpore istraživačkih 

aktivnosti, nastavnih procesa, publiciranja i stručnoga djelovanja te osmišljavanje 

racionalne i učinkovite organizacije knjižnične djelatnosti, odnosno suvremene strukture 

knjižničnoga sustava Sveučilišta i njezina uspješnoga integriranja u organizacijsku strukturu  
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Sveučilišta, sukladno važnoj ulozi i istaknutom mjestu te djelatnosti u dostizanju izvrsnosti 

na svim područjima djelovanja Sveučilišta. 

8. Upoznavanje šire društvene zajednice s programima i rezultatima znanstvenih istraživanja 

na Sveučilištu – najboljim radovima (objavljenim u domadim i međunarodnim časopisima), 

najboljim sveučilišnim publikacijama (monografije i udžbenici), najboljim studentskim 

radovima, doktorskim i poslijedoktorskim publikacijama, organizacijom Festivala znanosti, 

organiziranjem studentskoga radija, mjesečnim znanstvenim emisijama u lokalnim 

medijima te partnerstvom sa srednjim školama, širom društvenom zajednicom, udrugama 

građana, kulturnim i obrazovnim čimbenicima u Županiji.  

9. Uvođenje sustava kontinuirane međunarodne evaluacije, rangiranja i benchmarking 

znanstvene izvrsnosti Sveučilišta – podizanje razine znanstvene produktivnosti i vidljivosti 

nemogude je bez stalne procjene kvalitete znanstveno-nastavnog rada Sveučilišta u 

nacionalnim i međunarodnim akademskim okvirima. Sveučilište mora izraditi sustav 

benchmarkinga prema kojem de modi pratiti svoj znanstveni razvoj i osigurati znanstveni 

prirast u bududem razdoblju – Europska udruga sveučilišta (European University 

Association, EUA) treba što prije provesti detaljnu evaluaciju. Evaluacija bi se provodila 

periodično na cijelom Sveučilištu i na sastavnicama (razraditi i provoditi sustav periodične 

međunarodne evaluacije – pradenje rezultata ocjenjivanja, potrebnih promjena i ostalih 

zahtjeva koji proizlaze iz periodičnih benchmarkinga kako bi se identificirala područja u 

kojima Sveučilište ima zadovoljavajudi međunarodni položaj te ona u kojima zaostaje za 

odgovarajudim institucijama u svijetu, s ciljem definiranja konkretnih aktivnosti i postupaka 

za poboljšanje znanstvene, istraživačke i inovacijske aktivnosti Sveučilišta). 

10. Potreba uvođenja DOI (Digital Object Identifier) sustava za znanstvene publikacije 

Sveučilišta. 
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Pokazatelji koji de se pratiti radi ostvarivanja ciljeva iz skupine IV.:  

 udio nastavnika u znanstveno-nastavnome zvanju uključenih u međunarodne 
istraživačke projekte 

 broj doktoranada koji su tijekom doktorskoga studija proveli najmanje 3 mjeseca  
na usavršavanju izvan Hrvatske 

 broj poslijedoktoranada iz inozemstva koji su na Sveučilištu proveli bez prekida najmanje 
6 mjeseci 

 broj objavljenih radova u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama koje se 
prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja priznaju kao najviša kategorija 
u pojedinim područjima 

 broj objavljenih radova u časopisima indeksiranim u bibliografskoj bazi CC/SCI/SSCI/ESCI, 
Scopus. 

 


