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Za prijavu na sudjelovanje na Okruglom stolu, molimo da se
registrirate putem ove poveznice.

Okrugli stol se održava u okviru projekta EU „Alliance4Life“ (Alliance for Life Sciences:
Closing Research and Innovation Divide in the European Union) financiranog iz programa
Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020, čiji je nositelj Sveučilište Masaryk iz
Brna, sa svojim institutom CEITEC, dok je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
predstavnik RH. Projekt je rezultat inicijative deset vodećih biomedicinskih institucija iz devet
EU13 ‒ država članica s ciljem smanjivanja razlika i podjela u istraživanju i inovacijama u
području biomedicine između zemalja EU15 i EU13.
Projekt Alliance4Life je pri kraju dvogodišnjeg trajanja te Europska komisija očekuje da
zaključni dokument White Paper pridonese razvoju znanstvene politike država članica EU-a,
kao i drugih europskih država. Dokument predlaže preporuke za razvoj znanstvenih politika
te potrebne korake na razini institucija (sveučilišta i istraživačkih instituta), država i Europske
unije.
Misija projekta Alliance4Life je podržati i ojačati europsku izvrsnost u istraživanju i utjecaj
znanstvenih istraživanja na društvo, ljudsko zdravlje i kvalitetu života, posebice promicanje i
potporu europske istraživačke izvrsnosti u zemljama u kojima članice djeluju (EU13), a čiji
rezultati zaostaju za rezultatima starijih zemalja članica (EU15).
Na posljednjem, petom sastanku projekta u Vilniusu sve institucije su potpisale Sporazum o
razumijevanju (MOU) svih partnera. Očekujemo da će se uz potporu Europske komisije
aktivnosti nastaviti u novom projektu te pridonijeti razvoju znanosti i inovacija u Europi.
Jedan od važnih projektnih zadataka je organiziranje nacionalnih okruglih stolova s ciljem
informiranja javnosti i donositelja odluka o dobrim praksama partnera te njihov prijenos na
druge institucije partnere kao i predlaganje vlastitih načina unaprjeđenja sustava znanosti.
Vrlo uspješan prvi okrugli stol održan je 2018. pod nazivom „Biomedicinska istraživanja u
Hrvatskoj – stanje i izazovi“.
Glavna tema ovogodišnjeg okruglog stola jest: „Znanstvene karijere u biomedicini – kako
potaknuti pozitivne promjene“, a raspravljat će se u dva dijela: „Izvrsnost u akademskom
okruženju“ te „Akademsko okruženje u kliničkim zdravstvenim ustanovama“.
Kako motivirati istraživače da ostanu u Hrvatskoj? Kako podići kvalitetu i ojačati ozračje
izvrsnosti u akademskim institucijama? Što nam nedostaje da budemo bolji znanstvenici i
mladima osiguramo konkurentno radno okruženje? Nedostaje li nam leadership u
akademskim institucijama? Kako postići nagrađivanje prema rezultatima rada?
Kako liječnicima osigurati uvjete da se i u Hrvatskoj bave znanošću? Kako osigurati
akademsko okruženje u kliničkim zdravstvenim ustanovama? Stignu li naši klinički liječnici
provoditi klinička istraživanja i ispitivanja lijekova? Je li moguća ravnoteža radnog i privatnog
života?
Očekujemo da se svi sudionici priključe ovoj važnoj raspravi kako bismo utvrdili relevantne
čimbenike koji utječu na naš znanstveni doprinos u biomedicinskim istraživanjima ili ga
onemogućavaju te da zajednički pokušamo unaprijediti naš istraživački potencijal u području
biomedicine te podignemo uspješnost Hrvatske znanosti na EU razinu.
Za prijavu na sudjelovanje na Okruglom stolu, molimo da se registrirate putem ove poveznice.
Bila bi nam iznimna čast i zadovoljstvo da svojim dolaskom uveličate ovo događanje i Vašim
aktivnim sudjelovanjem u raspravi pridonesete unaprjeđenju istraživačkog potencijala u
području biomedicine.
Veselimo se Vašem dolasku!

