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Na temelju članka 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (broj: O-1330-2013) Upravni 

odbor Hrvatske zaklade za znanost objavljuje  

 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih 

projekata 

 

 

U skladu s člankom 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (broj: O-1330-2013) 

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost upućuje poziv javnim znanstvenim institucijama 

za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih  projekata HRZZ-a. 

Osnovne zadaće panela su procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe 

postupka vrednovanja, u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i 

ostalim općim aktima HRZZ-a.  

Članovi panela biraju se iz redova istaknutih znanstvenika s međunarodno priznatim  

dostignućima u znanstvenim poljima za koja se kandidiraju. Kandidate za članove panela 

predlažu znanstvena vijeća javnih znanstvenih institucija. Sastav i broj članova pojedinog 

panela utvrđuje Upravni odbor HRZZ-a, uzimajući u obzir broj projektnih prijedloga u 

dosadašnjim natječajima HRZZ-a.  

Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Identitet 

članova je javan i bit će objavljen na mrežnim stranicama Zaklade. Imenovani članovi 

panela za vrijeme trajanja mandata imaju pravo  prijaviti projektni prijedlog ili biti suradnici 

na projektu, ali  tada ne sudjeluju u vrednovanju na tom natječajnom roku.  

Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu. 

 

Prilikom prijave kandidata potrebno je navesti panel, odnosno specificirati 

znanstveno područje/polje za koji se prijedlog podnosi:  

- za područje biomedicine i zdravstva: 

 Temeljne medicinske znanosti 

 Kliničke medicinske znanosti, Veterinarska medicina, Dentalna 

medicina 

 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Farmacija 

- za područje biotehničkih znanosti: 

 Poljoprivreda (agronomija), Šumarstvo, Drvna tehnologija 

 Biotehnologija, Prehrambena tehnologija, Nutricionizam 

 za područje društvenih znanosti:  

 Ekonomija 

 Pravo 
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 Informacijske i komunikacijske znanosti 

 Demografija, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Kineziologija, 

Logopedija, Pedagogija 

 Politologija, Psihologija, Sigurnosne i obrambene znanosti, Socijalne 

djelatnosti, Sociologija 

 za područje humanističkih znanosti: 

 Filologija  

 Filozofija, Teologija, Religijske znanosti 

 Povijest, Arheologija 

 Povijest umjetnosti, Znanost o umjetnosti, Etnologija i antropologija 

 za područje prirodnih znanosti: 

 Matematika 

 Fizika 

 Kemija 

 Biologija 

 Geofizika, Geologija 

- za područje tehničkih znanosti1: 

 Arhitektura i urbanizam, Geodezija, Građevinarstvo 

 Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i 

transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 

 Grafička tehnologija, Kemijsko inženjerstvo, Tekstilna tehnologija, 

Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 

 Elektrotehnika, Računarstvo 

 

Dostavljaju se ovjereni prijedlozi s potpisom čelnika ustanove; uz prijedlog treba 

priložiti  odluku znanstvenog vijeća javne znanstvene institucije, suglasnost kandidata te 

životopis kandidata u Europass formatu s posebno istaknutim znanstvenim i stručnim 

dostignućima u posljednjih 5 godina. 

Broj prijedloga iz jedne ustanove nije ograničen. 

Poziv se otvara 4. travnja 2016., a prijedlozi se zaprimaju do 15. svibnja 2016. 

godine. 

Svi prijedlozi zaprimaju se elektroničkom poštom na adresu: 

Hrzz.Obavijesti@hrzz.hr. 

 

                                                 
1
 Prijave zaprimljene iz znanstvenog polja „Temeljne tehničke znanosti“ bit će dodijeljene jednom od postojećih 

panela, ovisno o temi predloženog projektnog prijedloga. 


