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KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA POTPORE  

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI 

ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 

 

I. ZNANSTVENA IZVRSNOST PRIJAVE – težina 40% 

 

a) Tema istraživanja (naslov, sadržaj) – težina 20% 

 

1. originalnost teme istraživanja 

2. aktualnost teme istraživanja 

3. teorijska utemeljenost 

4. primjerenost metodološkoga okvira istraživanja 

 

b) Struktura i dinamika predloženih aktivnosti – težina 20% 

 

1. osmišljenost i složenost istraživačkog plana 

2. vremenska i financijska održivost istraživanja 

3. višeslojnost predloženih aktivnosti (znanstveni skupovi, publiciranje) 

4. aktivnosti na popularizaciji znanosti 

 

 

II. ZNANSTVENA IZVRSNOST ISTRAŽIVAČA – težina 40% 

 

a) Znanstvena izvrsnost voditelja istraživanja – težina 20% 

 

1. znanstvena izvrsnost voditelja – kratak životopis voditelja istraživanja s popisom do 10 

najznatnijih znanstvenih radova (znanstvenih knjiga, znanstvenih članaka) 

2. voditeljstvo znanstvenih i istraživačkih projekata – popis projekata, osobito onih koji su 

relevantni za temu istraživanja i koji dobivaju svojevrstan kontinuitet u temi prijavljenoj 

za potporu 

3. objavljeni priznati znanstveni radovi u užem području istraživanja prijavljenog za 

potporu 

4. nacionalna i međunarodna priznanja i nagrade za znanstveni i istraživački rad   

 

b) Znanstvena izvrsnost suradnika na istraživanju – težina 20% 

 

1. znanstvena izvrsnost suradnika – navesti do 5 najznatnijih znanstvenih radova svakog 

suradnika (znanstvenih knjiga, znanstvenih članaka) 

2. voditeljstvo znanstvenih i istraživačkih projekata – popis projekata 

3. suradnik s inozemnoga sveučilišta – kratak životopis suradnika s popisom do 5 

najznatnijih radova 

4. prethodna suradnja na međunarodnim projektima, objavljeni radovi u koautorstvu sa 

suradnikom s inozemnoga sveučilišta  

 

III. MEĐUNARODNA DIMENZIJA ISTRAŽIVANJA I AFIRMACIJA NACIONALNE KULTURE – 

težina 10%  
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1. Organizacija međunarodnih kongresa/konferencija ili sudjelovanje voditelja potpore ili 

njegovih suradnika na međunarodnim kongresima/konferencijama koji sveobuhvatno 

obrađuju predloženu temu istraživanja  

2. Organizacija ili sudjelovanje u aktivnostima kojima se na poseban način afirmira 

nacionalna kultura   

 
IV. UKLJUČENOST MLADIH ISTRAŽIVAČA U PRIJEDLOG POTPORE ISTRAŽIVANJU – 

težina 10%  
 

1. Udio mladih istraživača u prijedlogu potpore istraživanju 

2. Primjerenost planiranih aktivnosti potencijalima mladih istraživača 

 

 Unutar navedenih kategorija/kriterija potkriteriji se ocjenjuju ocjenama od 1 do 5, pri 
čemu je opis ocjena sljedeći: 

I. Tema istraživanja 
 
Ocjena 5 
 
Istraživanje je originalno i aktualno, teorijski vrlo utemeljeno s primjerenim 
metodološkim okvirom. Istraživanje je dobro osmišljeno s jasno postavljenim 
istraživačkim planom. Vremenski i financijski istraživanje je održivo, a predložene su 
aktivnosti raznovrsne i usmjerene na publiciranje rezultata istraživanja, organizaciju 
znanstvenih skupova te popularizaciju znanosti. 
 
 
Ocjena 1 
 
Istraživanje nije originalno ni aktualno, teorijski i metodološki nije dobro 
postavljeno. Istraživanje nije dobro osmišljeno, a postavljeni istraživački plan nije 
jasan. Vremenski i financijski istraživanje nije održivo, a aktivnosti ne predviđaju 
organizaciju i održavanje znanstvenih skupova. Nije predviđeno ni publiciranje 
rezultata istraživanja kao ni popularizacija znanosti.   
 

 Posebno se ocjenjuje svaki potkriterij, ocjene se zbrajaju i ponderiraju. Niti jedan 

potkriterij unutar I. kategorije/kriterija ne smije biti ocijenjen ocjenom 1.  

 
II. Voditelj istraživanja i suradnici na istraživanju 

 

Ocjena 5  
 
Voditelj istraživanja odlikuje se velikim brojem i izvrsnošću znanstvenih radova 
(znanstvenih knjiga, znanstvenih članaka). Već se dokazao kao voditelj relevantnih 
istraživačkih projekata. Predloženo istraživanje nadovezuje se na aktivnosti 
drugih/prethodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Ima objavljene priznate 
znanstvene radove u užem području istraživanja za koje se traži potpora. Dodijeljene 
su mu prestižne nagrade za postignute rezultate znanstvenoga rada i istraživanja.  

Suradnici na istraživanju odlikuju se velikim brojem i izvrsnošću znanstvenih radova 
(znanstvenih knjiga, znanstvenih članaka). Barem jedan suradnik bio je voditeljem 
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znanstvenoga projekta iz područja teme prijavljene za potporu. Postoje znanstveni 
radovi objavljeni u koautorstvu s prijavljenim suradnicima s inozemnih sveučilišta. 

 
 
Ocjena 1  
 
Voditelj istraživanja objavio je mali broj znanstvenih radova u časopisima koji nisu 
relevantni za područje u kojem se provodi istraživanje. Nema iskustva kao voditelj 
istraživačkih projekata. Predloženo istraživanje ne nadovezuje se na aktivnosti 
drugih/prethodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Za svoj znanstveno-
istraživački rad nije dobivao priznanja. 

Suradnici na istraživanju objavili su mali broj znanstvenih radova u časopisima koji 
nisu relevantni za područje u kojem se provodi istraživanje. Nitko od prijavljenih 
suradnika nije imao iskustvo voditelja znanstvenoga projekta u području teme 
prijavljene za potporu. Nije prijavljen suradnik s inozemnoga sveučilišta, a nisu 
prijavljeni ni znanstveni radovi nastali na temelju suradnje s inozemnim 
sveučilištem. 

 Posebno se ocjenjuje svaki potkriterij, ocjene se zbrajaju i ponderiraju. 

III. Međunarodna dimenzija istraživanja i afirmacija nacionalne kulture 
 
Ocjena 5 
 
Istraživanje ima istaknutu međunarodnu dimenziju, predviđa uključivanje 
istraživača s međunarodnih sveučilišta i organizaciju međunarodnih znanstvenih 
skupova koji mogu imati veliki međunarodni odjek u području istraživanja. Na 
poseban način istraživanje vodi računa o afirmaciji nacionalne kulture i njezinih 
sastavnica (objavljivanje kapitalnih djela i sl.). 
 
Ocjena 1 
 
Istraživanje nema međunarodnu dimenziju, ne uključuje istraživače s međunarodnih 
sveučilišta niti organizaciju međunarodno prepoznatih znanstvenih skupova 
značajnih za područje istraživanja. U okviru predviđenih aktivnosti nije navedena 
potreba afirmacije nacionalne kulture i njezinih odrednica. 
 

 Posebno se ocjenjuje svaki potkriterij, ocjene se zbrajaju i ponderiraju. 

 
IV. Uključenost mladih istraživača u prijedlog potpore istraživanju 

 
Ocjena 5 
 
Istraživanje predviđa znatniju uključenost mladih istraživača. Predložene aktivnosti 
primjerene su za uključivanje mladih istraživača i mogu na najbolji način valorizirati 
njihov istraživački potencijal. 
 
Ocjena 1 
 
Istraživanje ne predviđa uključivanje mladih istraživača. Nisu navedene aktivnosti 
koje bi omogućile uključivanje mladih istraživača i kojima bi se valorizirao njihov 
istraživački potencijal. 
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 Posebno se ocjenjuje svaki potkriterij, ocjene se zbrajaju i ponderiraju. 

 

U Zagrebu, 25. svibnja 2015. 

 

izv.prof.dr.sc. Ivana Franić, 

predsjednica, v.r. 

Filozofski fakultet 

 

prof.dr.sc. Jadranka Grbić, član, v.r. 

Filozofski fakultet 

 

doc.dr. sc. Danijel Tolvajčić, član, v.r. 

Katolički bogoslovni fakultet 

 

 

 


