Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.
godini na Sveučilištu u Zagrebu
Često postavljana pitanja

Općenita pitanja o potporama:
Voditelji i suradnici
1. Da li može biti znanstveni novak-viši asistent izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili
voditelj mora biti izabran u znanstveno nastavno zvanje (docent i više)?
 Svaki zaposlenik u znanstvenom (od znanstveni suradnik naviše) ili znanstveno-nastavnom
(docent naviše) može biti i suradnik i voditelj. Emeritus također može biti i suradnik i voditelj.
 Pojašnjenje: Znanstveni suradnik (kao radno mjesto) su tek rijetki pojedinci na pojedinim
sastavnicama, zaposleni kao znanstvenici (dakle isti status kao npr. na IRB). Ako je netko zaposlen
kao viši asistent, znači da je dr. sc., a ako pritom ima zvanje znanstveni suradnik znači da ima ista
prava kao i netko tko je zaposlen na IRB. Ako voditelj potpore na IRB može biti znanstveni
suradnik, onda može i na Sveučilištu.
 Zaposlenik koji je ujedno doktorand (bez obzira na kojoj sastavnici) može biti suradnik.
 Stručni suradnik koji je zaposlenik, ima stupanj dr. sc. i MBZ može biti suradnik.
 Znanstveni novak zaposlen na projektu HRZZ može biti prijavljen kao suradnik na potpori.
2. Da li se u prijavi potpore istraživanju u 2015. može navesti kao suradnica redovita profesorica,
koja odlazi u mirovinu od 1.10.2015.
 Tko god je zaposlen u času natječaja i zadovoljava ostale kriterije iz Članka 3. Odluke o
raspisivanju natječaja ima se pravo prijaviti.
3. Može li se kao suradnike na potpori prijaviti:
 tehničko osoblje
 naslovne asistente (bez zasnivanja radnog odnosa).
 Naslovni asistenti se ne mogu uključiti jer su vanjski suradnici; tehničko osoblje se ne može
uključiti jer nema znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje, a nisu ni asistenti ili doktorandi. Sve
takve osobe (uključujući i inozemne) se može navesti u posljednjem bloku prijedloga (ako se misli
da to povećava izglede za bolju evaluaciju), no za takve suradnike se ne može dobiti novac.
4. Mogu li se studenti upisati u Prijavni obrazac kao vanjski suradnici (C.4) ili suradnici bez zvanja
(A.3)?
 Suradnici mogu biti isključivo zaposlenici Sveučilišta tako da studente možete upisati kao vanjske
suradnike (C.4.). Radovi vanjskih suradnika se ne navode u kategoriji B.2. Podaci za evaluaciju
suradnika.
5. Može li viši asistent bit voditelj potpore?
 Viši asistent u zvanju znanstvenog suradnika može biti voditelj potpore.
6. Možemo li kao istraživača (pored minimalnih 3 koji moraju biti sa UNIZG) navesti kolege sa
stranog Sveučilišta?

 Prema Uputi za ispunjavanje obrasca, sve suradnike koji nisu zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu
možete navesti kao vanjskog suradnika u odjeljku C.4. Obrasca za prijavu, no za vanjske suradnike
ne možete dobiti sredstva.
7. Smije li voditelj projekta HRZZ biti voditelj skupine za Potpore znanstvenim i umjetničkim
istraživanjima? Ako ne smije, smije li biti član skupine?
 Prema Uputi za ispunjavanje obrasca, sudjelovanje na drugim projektima ne diskvalificira nikoga
već se samo navodi informativno, kako bi se vidjelo tko ima i druge izvore financiranja. Dakle,
voditelj projekta HRZZ može biti voditelj potpore.
8. Može li profesor na sabbaticalu biti suradnik na potpori?
 Da.
9. Da li osobe koji su zaposlenici Sveučilišta udjelom 20% ili udjelom 50% mogu biti suradnici na
potpori tj. jedan od najvise 7 suradnika (pod A.3. obrasca)?
 Da.
10. Može li jedna osoba biti upisana kao vanjski suradnik na više potpora?
 Da.

Ispunjavanje obrasca
11. Odnosi li se ograničenje od 3000 znakova u C dijelu obrasca na svako pojedino polje ili na sva
polja zajedno?
 Ograničenje od 3000 znakova se odnosi na polja C.1., C.2. i C.3. zajedno, uključujući i razmake.
12. U ćeliji se ne vide svi uneseni podaci. Kako da povećam ćeliju?
 Možete proširiti redove u ćeliji. Upute za proširivanje redova nalaze se u videu na adresi
https://www.youtube.com/watch?v=Vp4ZFtvt6V4&feature=youtu.be .

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
13. Od kojeg datuma su prihvatljivi troškovi:
 Prihvatljivi su troškovi nastali od dana raspisivanja natječaja, dakle od 26. svibnja 2015.
14. Smijem li financirati dio troškova puta na konferenciju svom doktorskom studentu iako tamo
neće imati priopćenje?
 Doktorand može ići na radionicu/školu/simpozij i ako nema priopćenje.
15. Koji su to točno troškovi publiciranja (TP)? Može li se, npr. kotizacija za konferenciju, koja je
nužnost za publiciranje, smatrati trošak publiciranja (TP)?
 Kotizacija je trošak TM (mobilnosti), a ne TP.
16. Što su točno troškovi publiciranja?
 Troškovi publiciranja su naknade koje je potrebno platiti da bi rad bio objavljen u pojedinim
časopisima.

Publikacije voditelja i suradnika
17. Mogu li dva različita voditelja, iz različitih timova, koristiti iste reference na kojima su suautori?
 Da, mogu, nije eksplicitno zabranjeno.
18. Možemo li vanjskom suradniku, iz ovih sredstava, platiti avionsku kartu da dođe u HR kada
budemo prikupljali podatke?
 Ne, prema Uputi – troškovi mobilnosti, nisu prihvatljivi troškovi dolaska inozemnog istraživača.

Društveno područje
19. U posljednjih nekoliko godina prisutna je zabrana tj. nemogućnost zapošljavanja novih mladih
ljudi na fakultete, što znači da, osim izuzetaka, nije moguće pronaći osobu koja bi zadovoljila taj
uvjet. To, pak, znači da bi brojni dobri projekti s kvalitetnim istraživačkim skupinama već u
samom startu mogli biti "diskriminirani", a njihove prijave neodgovarajuće. Slijedom toga, htio
bih Vas zamoliti ako možete preispitati taj uvjet.
 Budući da prema odluci Senata mladi istraživač mora biti zaposlenik Sveučilišta ili sastavnice,
ukida se prag za kriterij 3 (tj. postavlja se na 0).
20. Hoće li biti pozitivno vrednovano ako u projekt, za koji se traži potpora, budu uključeni mladi
istraživači - doktorandi koji nisu zaposleni na Sveučilištu u Zagrebu (jedna je nezaposlena, a
druga radi u školi) kojima je materijalna pomoć potrebna za provedbu istraživanja, odnosno
završetak doktorskog rada?
 Prema odluci Senata mladi istraživač mora biti zaposlenik Sveučilišta ili sastavnice.
21. Što se od potencijalnih voditelja projekata očekuje da se unese u prijavni obrazac za potpore
znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u dijelu B.1. i B.2. podaci za evaluaciju voditelja i
suradnika. Da li se očekuje nekakav CV ili je potrebno samo pozivati se na kriterije iz potpoglavlja
1. za raspodjelu sredstava potpore za društveno područje iz tablice 2?
 Upišite samo informacije prema kriterijima za evaluaciju.
22. Kod nabrajanja radova, da li postoji neko ograničenje u broju radova?
 Nema ograničenja na broj radova koji se mogu upisati.
23. Kod maksimalnog broja bodova za kriterij 2.1 došlo je do nelogičnosti. Naime, u tekstu piše
najviše 10 bodova, a ukupno ih može biti 15 (budući da je izbrisan kriterij za stranog suradnika na
projektu koji je nosio dodatne bodove jer to ove godine nije moguće).
 U tekstu treba stajati "ne više od 15 bodova" umjesto "ne više od 10 bodova".
24. U dokumentu "Kriteriji za raspodjelu sredstava potpore znanstvenoistraživačkoj djelatnosti za
Društveno područje" u Tablici 2 je navedeno kako je uz radove potrebno navesti URL adresu baze
podataka. Molimo pojašnjenje o kojoj točno URL adresi se radi.
 Treba navesti poveznicu na internetsku stranicu iz čijeg sadržaja je vidljivo da je rad referenciran
u bazi. Idealno bi to bio URL samog rada referenciranog u bazi. S obzirom na to da takvu
poveznicu nije moguće na istoobrazni način definirati za sve baze, za radove za koje to nije
moguće navedite URL baze naveden na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i
znanstvenu zajednicu Nacionalne i sveučilišne knjižnice (http://baze.nsk.hr ). Analogno vrijedi za
ostale kriterije za vrednovanje publikacija. Unesite URL stranice iz čijeg sadržaja je vidljivo da
publikacija zadovoljava uvjete.
25. Možete li dodatno pojasniti kako se boduje kategorija 2. Internacionalizacija (2.1)? Znači li to da
se na bodove radova navedenih pod točkom 1. Znanstvena produktivnost pribrajaju bodovi za
svaku zemlju iz koje je koautor? Što je s radovima koji nisu navedeni pod točkom 1.?
 U rubrici treba navesti popis radova koji se vrednuju. Mogu se ponoviti radovi vrednovani u
okviru prvog kriterija ili navesti dodatni radovi. U popisu iza imena stranih autora treba u zagradi
navesti zemlju. Bodovi se dodjeljuju po zemlji, a ne po radu. Npr. tri rada s različitim koautorima
iz iste strane zemlje nose samo 2 boda, dok jedan rad s koautorima iz tri različite strane zemlje
nosi 6 bodova.

Biomedicinsko područje
26. Kada se broje radovi i citati za voditelja potpore i suradnike, koju vrstu radova treba uključiti?
 Broje se: full papers (original papers + review articles, including case reports).
 Ne uključivati: abstracts, letters to editors i ostale non-scientific publications.
27. Da li se financijskom potporom može financirati vanjska statistička obrada rezultata dobivenih
istraživanjem za koje se prijavljujemo na projekt?
 Da, vanjska statistička obrada je vanjska znanstvena usluga, može se platiti.
28. S obzirom da u tekstu kriterija piše da se upisuju SVI radovi, da li to obuhvaća i radove izvan baze
ISI Web Of Knowledge, jer se u nastavku tog teksta traži da se uz svaki rad treba napisati kojem
kvartilu pripada, a to vrijedi samo za radove koji su u bazi ISI Web Of Knowledge?
 Upisuju se samo radovi iz WoS Core Collection, za koje postoje kvartile - ako časopis nema
kvartilu, onda im se taj rad neće ni bodovati, pa onda nema smisla to ni stavljati na popis.

Interdisciplinarno područje
29. Da li se u ovom pozivu „interdisciplinarno“ odnosi samo na geografiju? Ako da, u koje područje se
trebaju prijavljivati projekti sa miješanim suradnicima?
 Interdisciplinarni kriteriji se primarno odnose na geografiju, jer je tamo 20 zaposlenika izabranih
u interdisciplinarnom području; na svim ostalim sastavnicama ima svega 13 ljudi izabranih u
interdisciplinarnom području. Ako se radi o istraživanju sa suradnicima iz različitih područja,
prijavljuje se na ono područje iz kojega je voditelj, a ako to bude potrebno recenzenti iz tog
područja će prijedlog dostaviti na dodatnu recenziju i recenzentima iz drugog odgovarajućeg
područja, ili će recenziju takvog prijedloga obaviti Zajedničko Sveučilišno povjerenstvo.
30. S koliko bodova će se vrednovati radovi koji su objavljeni u časopisima koji imaju međunarodno
uredništvo s najmanje jednom trećinom međunarodnih članova?
 Rad će se vrednovati ovisno o tome u kojoj bazi je referiran u skladu s navedenim popisom.
slučaju da uredništvo časopisa ima najmanje jednu trećinu međunarodnih članova a nije referiran
u niti jednoj od navedenih baza vrednovat će se s 1 bodom.
31. S koliko bodova će se bodovati radovi objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog
skupa, a koji su ujedno navedeni i u SCOPUS bazi?
 Ako se rad može bodovati po više kategorija, bodovati će se po onoj kategoriji koja donosi više
bodova.
32. U točki koja govori da istraživačka skupina navodi do 15 najboljih znanstvenih radova na kraju
piše „bez radova navedenih pod 1“. Gdje je taj 1? Da li zapravo mislite na popis radova voditelja
iz prethodne točke?
 Tako je. Misli se na popis radova voditelja.
33. Možete li još malo pojasniti kako se dobivaju bodovi temeljem citiranosti radova?
 Ukupan broj citata dijelit će se s 5. Dobivena vrijednost pridodaje se zbroju ostvarenih bodova na
temelju objavljenih radova. Maksimalno se za citiranost može dobiti 10 bodova.
Primjer 1: Istraživačka skupina ima 65 citata u 10 godina. Ukupno će za to dobiti 10 bodova.
Primjer 2: Istraživačka skupina ima 40 citata u 10 godina ukupno će za to dobiti 8 bodova.

Tehničko područje
34. Prijavni obrazac objavljen uz novi natječaj za Prijavu za kratkoročnu financijsku potporu
istraživanju u 2015. nema posebnu tablicu gdje bi se upisali radovi voditelja i suradnika zajedno
sa zbrojem i izračunom bodova. Na koji način da unesem te podatke?
 Senat Sveučilišta je odobrio ovakav obrazac koji ima ista polja za sva područja. Sve podatke za
evaluaciju voditelja i istraživačke skupine možete upisati u obrazac kao običan tekst.
35. Da li se članak koji je prihvaćen za objavu (imamo službenu potvrdu) može ubrojati (kvalificirati)
u kriterije?
 Ne, u kriterijima za evaluaciju za tehničko područje, točka 7, stoji: "Ne priznaju se radovi koji su u
postupku objavljivanja."
36. Da li kod pisanja publikacija suradnika navodimo po pet publikacija svakog člana ili od svih
članova pišemo pet najjačih publikacija pri prijavi projekta?
 Piše se pet publikacija za cijelu skupinu, a ne za svakog pojedinog člana. Bira se pet
najreprezentativnijih publikacija na kojima su surađivali suradnici na potpori.

Prirodoslovno područje
37. U kriterijima za evaluaciju potpora u polju Biologija napisano je: Ukupan broj citata glavnog
istraživača (WOS, Scopus) podijeljen s 10. Citiranost u ove dvije baze se značajno razlikuje. Da li
se ovdje misli na citate u obje baze, ili na citiranost u jednoj bazi s većim brojem citata (Scopus)?
 U polju u kojemu je dozvoljeno navođenje citiranosti iz WOS-a i Scopusa (Biologija, Kemija), za
pojedini rad navodi se podatak iz one baze u kojoj je taj broj veći. Dakle, neki će radovi imati broj
citata iz WOS-a, a drugi iz Scopusa.
38. Navedeno je da u prijavi treba navesti izračun ukupnog broja bodova. Očekuje li se da se taj
izračun provede u sekciji B. Voditelj i publikacije? Napominjem da bi bilo lakše raširiti taj odjeljak i
iskoristiti alate Excel-a u tu svrhu. Također napominjem da je za točan izračun potrebno pojasniti
navedene kriterije. Smatram da bi svakako razjašnjenju nejasnoća pomogla formula koja bi ove
parametre navela zajedno.
 Bitno je da se u prijavnom obrascu nalaze svi podaci i konačne brojke. U B.1 i B.2 može se izravno
pisati, ali je možda jednostavnije kopiranje cijelog teksta prethodno priređenog u Wordu.
39. U prirodoslovno područje spada i polje 1.07 Interdisciplinarne prirodne znanosti. Za to polje nisu
specificirani kriteriji. Na koji način će se evaluirati i rangirati prijedlog koji će doći od voditelja koji
iz tog polja?
 Prijave za potpore čiji voditelj i/ili većina suradnika djeluju u polju Interdisciplinarne prirodne
znanosti prijavljuju se u onom polju (Biologija, Fizika, Geofizika, Geologija, Kemija, Matematika)
koje najbolje odgovara sadržaju istraživanja. Na takve se prijave pri rangiranju neće primjenjivati
eventualne odredbe o minimalnom broju ili udjelu radova u pojedinim kategorijama prema
referentnim bazama. U prijavi se mora naznačiti da voditelj i/ili većina suradnika djeluju u polju
Interdisciplinarne prirodne znanosti.

Humanističko područje
40. U polja B.1. i B.2. obrasca za prijavu mi ne stanu svi podaci koje bi tamo trebalo upisati. Kako da
dostavim te podatke?
 Tekst možete staviti u Word datoteku koju treba priložiti prijavi i u tiskanom i u elektronskom
obliku.

