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U skladu sa Sporazumom o organizacijskim promjenama i poslovnoj suradnji  koji je sklopljen u 

lipnju između Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Imunološkog 

zavoda d.d., Senat Sveučilišta u Zagrebu svojom je odlukom od 9. srpnja osnovao Centar za istraživanje 

i prijenos znanja u biotehnologiji. 

Centar je osnovan s ciljem integriranog bavljenja bazičnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima 

u području biotehnologije, a u svrhu podizanja regionalne konkurentnosti nacionalnih proizvođača u 

području biotehnologije te u svrhu edukacije studenata u istraživačkom radu.   

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 17. rujna za privremenog voditelja Centra za 

istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji imenovao je dr. sc. Dubravka Forčića, koji će tijekom šest 

mjeseci pripremiti opće akte Centra te osigurati uvjete za njegov nesmetani rad. Senat je na jučerašnjoj 

sjednici imenovao i Stručno vijeće Centra na isto mandatno razdoblje od šest mjeseci.  

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji nova je ustrojbena jedinica Sveučilišta u 

Zagrebu. U skladu s potpisanim Sporazumom, Sveučilište u Zagrebu preuzelo je zaposlenike i 

pokretnu imovinu Poslovne jedinice za istraživanje i razvoj Imunološkog zavoda, koja će nastaviti 

svoju dosadašnju djelatnost i dodatno je razvijati.  Riječ je o 17 zaposlenika koji će nastaviti djelovati na 

adresi u Zagrebu, u Rockefellerovoj ulici 3c i 10, ali će u skladu s odlukom Senata o osnivanju, Centar 

moći djelovati na više lokacija u okviru Sveučilišta u Zagrebu, s naglaskom na razvoj projekta Sjeverni 

kampus. 

Sredstva za rad Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu 

osiguravaju se iz direktnih potpora državnog proračuna, sredstava Sveučilišta, projekata i donacija te 

obavljanjem vlastitih djelatnosti. 

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu i Imunološki zavod 

zajednički će izrađivati strateški plan istraživanja za petogodišnje razdoblje u kojem će se definirati 

istraživački ciljevi, vremenski rok njegove provedbe te financijski plan. Spomenuti strateški plan bit 

će usklađen sa strategijom i istraživačkom politikom Sveučilišta u Zagrebu. 
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