
Na temelju Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta Klasa: 602-04/15-07/03 Urbroj: 498-
05-15-07 od 13. listopada 2015. godine rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko 
Tanjić raspisuje 
 

Natječaj  
za znanstvene projekte  

Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini 
 
 

Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilište) u razdoblju do 
2020. godine predviđa intenzivan znanstveni razvitak zaposlenih nastavnika, te uključivanje 
značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju 
Sveučilišta s istraživačkim obilježjem. Nastojeći izgraditi i održati kulturu znanstvene izvrsnosti 
i podržati nastavnike u nacionalnom i globalnom natjecanju koje čini srž suvremene znanosti, 
Sveučilište raspisuje Natječaj za znanstvene projekte u 2016. godini. 
 

I. 
Za realizaciju znanstvenih projekata u 2016. godini planirana su novčana sredstva u iznosu od  
150.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Sveučilišta u 2016. 
godini; predvidivi iznos sredstava po svakom odobrenom projektu kreće se u rasponu od 5.000,00 
kn do 25.000,00 kn, a koristi se počev od siječnja do prosinca 2016. godine.  
 

II. 
Predlagatelji znanstvenih projekata mogu biti zaposlenici Sveučilišta koji su stekli akademski 
stupanj doktora znanosti.  
 
Suradnici na projektu mogu biti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, nastavnim i 
suradničkim zvanjima te zaposlenici drugih znanstvenih ustanova u znanstvenim, znanstveno-
nastavnim i suradničkim zvanjima.  
Potiče se i uključivanje studenata u znanstveno-istraživački rad na projektima. 
 

III. 
Projekt se može djelomično ili u potpunosti izvoditi na drugoj instituciji, odnosno biti nastavak 
ili dodatak nekog istraživanja na toj instituciji. Predlagatelj projekta u tom slučaju ima obvezu 
dostaviti potrebnu dokumentaciju o istraživanjima na drugoj instituciji (npr. projektnu prijavu, 
ugovor o projektu, odobrenje etičkog povjerenstva te institucije). U ovom Natječaju su prihvatljivi 
i projekti koji su pripremno istraživanje za prijavu na vanjske izvore financiranja (npr. Horizon 
2020 projekte). 
 
Projekti koji će se u potpunosti izvoditi na Sveučilištu mogu biti prijavljeni u svim područjima 
znanosti za koja Sveučilište ima znanstvenu dopusnicu, ili uvjetno za područje znanosti 
(biomedicina i zdravstvo) za koje je u tijeku postupak inicijalne akreditacije za obavljanje 
znanstvene djelatnosti. Projekti koji će se dijelom ili u potpunosti izvoditi na drugoj instituciji 
mogu biti prijavljeni u područjima znanosti za koja ta institucija ima znanstvenu dopusnicu.  
 
 
 



 
IV. 

Predložene projekte vrjednuje Odbor za znanost Sveučilišta. Članovi Odbora za znanost se ne 
mogu prijaviti kao voditelji projekata ili suradnici na projektima u okviru ovog Natječaja. 
                                                                      
Kriteriji u vrjednovanju projekata su: (I.) izvrsnost predlagatelja u odnosu na predlagateljevu fazu 
znanstvene karijere (CV, predlagateljev kratki pregled najvažnijih vlastitih postignuća u 
dosadašnjem radu - biosketch, do pet najznačajnijih publikacija); (II.) kvaliteta ideje projekta 
(projekt se bavi pitanjima na znanstvenoj fronti, ima jasan cilj i rješava dobro definirani problem, 
projekt se bavi važnim društvenim, vjerskim, ekonomskim, kulturnim i drugim pitanjima); (III.) 
kvaliteta predložene provedbe projekta (hodogram aktivnosti i financijski plan projekta); (IV.) 
doprinos razvoju Sveučilišta (npr. uvođenje nove istraživačke metodologije, uvođenje novih 
eksperimentalnih ili opažačkih tehnika, razvoj istraživačke infrastrukture, izrada baze podataka 
ili repozitorija, formiranje istraživačke grupe ili tima, znanstveni i stručni razvoj uključenih 
mlađih znanstvenika i uključivanje studenata u rad na projektu, projekt kao priprema za prijavu 
na vanjske izvore financiranja, uspostavljanje suradnje s drugim znanstvenim institucijama u 
okviru projekta); (V.) ukupna usklađenost i cjelovitost projekta.   
 
Sukladno utvrđenim kriterijima, projekti će se ocjenjivati prema sljedećoj shemi: 

 izvrsnost predlagatelja    15% ocjene 

 kvaliteta ideje projekta    15% ocjene 

 kvaliteta predložene provedbe projekta   15% ocjene 

 doprinos razvoju Sveučilišta    15% ocjene 

 ukupna usklađenost i cjelovitost projekta  40% ocjene 
 
U okviru postupka vrjednovanja projekti moraju dobiti potvrdu Etičkog povjerenstva o 
usklađenosti s odredbama Etičkog kodeksa ili drugih primjenjivih etičkih normi. Na zahtjev 
Etičkog povjerenstva predlagatelji mogu podnijeti dodatne dokumente potrebne Etičkom 
povjerenstvu radi odlučivanja. Projektni prijedlozi koji ne dobiju potvrdu Etičkog povjerenstva 
isključuju se iz daljnjeg vrjednovanja. 
 
 
U okviru postupka vrjednovanja projekata, Odbor za znanost može zatražiti razgovor s 
predlagateljem projekta i promjenu financijskog plana realizacije projekta. Popis odobrenih i 
financiranih projekata bit će objavljen do 21. prosinca 2015. godine. 
Voditelji projekata dužni su Odboru za znanost tijekom mjeseca srpnja 2016. godine održati 
prezentaciju odobrenih projekta, te izvijestiti Odbor o rezultatima rada na odobrenim  projektima. 
Završno izvješće o realizaciji projekta, voditelji projekata obvezni su predati Odboru za znanost 
do 31. siječnja 2017. godine.  
 
Predstavljanje odobrenih projekata održat će se 22. prosinca 2015. godine u 15h u dvorani 
blaženog Alojzija Stepinca kratkom prezentacijom voditelja projekata. 
 
Projektne prijave se predaju putem web obrasca (http://unicaths/hks) i predajom isprintanog 
i potpisanog obrasca s potrebnim prilozima putem urudžbenog zapisnika Sveučilišta - 
Odboru za znanost zaključno do 30. studenog 2015. u 16h. 


