STRATEŠKI PLAN INSTITUTA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu je najstarija hrvatska znanstvenoistraživačka
ustanova u području sociologije i drugih društvenih znanosti. Institut se bavi koncipiranjem,
razvojem, organiziranjem i provedbom znanstvenih istraživanja te znanstvenim
osposobljavanjem i usavršavanjem znanstvenoistraživačkoga kadra u cilju poboljšanja
znanstvenih postignuća.
Misija Instituta je sustavno, longitudinalno i interdisciplinarno bavljenje znanstvenim
istraživanjima društva, posebice istraživanjima društvenih nejednakosti i održivosti, prostora,
mladih, obrazovanja, znanosti, religije, kulture i roda. To pretpostavlja i uključuje obznanjivanje
istraživačkih rezultata u knjigama, časopisima i na znanstvenim skupovima, intenzivnu
međunarodnu suradnju i umreženost, diseminaciju znanja te doprinos razvoju hrvatskog
društva stvaranjem znanstvenih podloga javnih politika.
Vizija Instituta zasniva se na težnji postizanja vrhunske znanstvene kvalitete,
međunarodne uočljivosti i prepoznatljivosti svojih znanstvenih istraživanja i rezultata te statusa
znanstvenog centra izvrsnosti u istraživačkim područjima kojima se bavi. Drugim riječima,
nastojimo postati Institut koji će unutar sociologije i nekoliko srodnih društvenih istraživačkih
područja biti međunarodno prepoznat i priznat po originalnosti, znanstvenoj relevantnosti i
društvenoj aktualnosti rezultata svog znanstvenog rada.
Strateški plan znanstvenoistraživačke djelatnosti u naredne tri godine temelji se na
postojećoj istraživačkoj orijentaciji Instituta, što podrazumijeva nastavak rada na istraživačkim
područjima i temama kojima se Institut kontinuirano bavi, razvija ih i inovira.
Djelatnost Instituta odvijat će se u narednom razdoblju kroz ostvarivanje pet općih ciljeva:
 razvoj znanstvenoistraživačke djelatnosti u funkciji društvenog razvitka
 jačanje znanstvenog potencijala Instituta
 jačanje međunarodne znanstvene suradnje i
 jačanje suradnje i povezivanja sa znanstvenim, visokoobrazovanim i drugim
institucijama u Hrvatskoj
 jačanje uočljivosti i prepoznatljivosti Instituta na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Opći cilj 1: Razvoj znanstvenoistraživačke djelatnosti u funkciji društvenog razvitka
U razdoblju od 2016. - 2018. godine u Institutu se planira znanstvenoistraživački rad
organiziran kroz centre formirane u skladu s područjem njihova istraživanja:
1.1.

CIZIP (Centar za istraživanje znanosti i prostora) bavit će se istraživanjem prostora
(urbano-ruralnog), prvenstveno istraživanjem mreže naselja zagrebačke regije, ali i
drugih regija u Hrvatskoj što podrazumijeva istraživanje kvalitete života u njima.
Analizirat će se njihova institucionalna i infrastrukturna opremljenost, postojeće funkcije
koje naselja imaju te društveni akteri koji u njima djeluju. Hrvatske regije i prostor
promatrat će se neodvojivo od suvremenog konteksta proučavanja gradova i sela, tj.
globalnog koncepta održivog razvoja i održivosti prostora. U području istraživanja
znanosti i tehnologije naglasak će biti na sadržajima definiranim projektom Hrvatske
zaklade za znanost i suradnje na Obzor2020 projektu, što uključuje sljedeće teme:
hrvatski znanstveni potencijal i specifičnosti istraživanja u društvenim znanostima u
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komparaciji s relevantnim okruženjem – postsocijalističkim europskim zemljama (10
EU zemalja i zemlje bivše Jugoslavije); dostupnost, vrednovanje i korištenje open
access časopisa i institucionalnih repozitorija kao relevantnih izvora znanstvene i
stručne literature za potrebe malih i srednjih poduzeća (SME) u 28 zemalja EU.
1.2.

CORI (Centar za omladinska i rodna istraživanja) bavit će se različitim dimenzijama
položaja i problema mladih i žena u Hrvatskoj. Kvantitativna i kvalitativna istraživanja
bit će usmjerena na ispitivanje socijalnog statusa, obrazaca ponašanja i vrijednosti;
konstrukcije dobnih i rodnih nejednakosti i identiteta; obrazovnih i profesionalnih
aspiracija; problema nezaposlenosti i zapošljavanja; socijalne uključenosti i socijalnog
kapitala; političke kulture i participacije; distribucije dobne i rodne društvene moći;
javnih politika i profesionalizacije rada s mladima. Osobita pozornost bit će posvećena
dinamici promjena i komparativnom praćenju istraživanih fenomena.

1.3.

CIDNO (Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti) bavit će se
interdisciplinarnim istraživanjima različitih aspekata socio-strukturnih i socio-kulturnih
odrednica društvenih nejednakosti i održivosti - manifestacija i posljedica društvenih
nejednakosti i održivosti u kontekstu globalnih klimatskih promjena, materijalnog
razvoja i ekonomskog rasta. Tematske cjeline bit će društvene (ne)pravde i
diskriminacija, socio-ekonomski aspekti održivosti, društveni aspekti klimatskih
promjena, društvo znanja i klimatske promjene (javno razumijevanje), ekonomski rast
i individualna/društvena dobrobit, religija, okoliš i društvene nejednakosti, religija i
zdravlje, bio-kulturne dimenzije zdravlja i dobrobiti, obrazovanje za održivost.
Tematske cjeline u okviru kontinuiranog međunarodnog znanstvenoistraživačkog
projekta International Social Survey Programme (ISSP), kojega je IDIZ predstavnik
za Hrvatsku, usmjerit će se na sljedeće dogovorene teme koje se istražuju u
komparativnom svjetskom kontekstu (46 zemalja): uloga vlasti, društvene mreže i
religija.

1.4.

CIRO (Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja)
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja bavit će se interdisciplinarnim istraživanjima
u području obrazovnih znanosti. Posebna pozornost posvetit će se istraživanjima
učenja i poučavanja u školi, kvalitete obrazovanja, društvenim i psihološkim
odrednicama obrazovnih i profesionalnih odabira te istraživanjima obrazovnih
promjena vezanih uz područja kurikuluma i profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika.
Tematske cjeline u okviru istraživačkog područja obrazovanja bit će: društvene i
psihološke dimenzije obrazovnih procesa i ishoda, obrazovne aspiracije, profesionalni
razvoj učitelja, kurikulum i vrednovanje.

U sljedećem istraživačkom razdoblju projekte će se osmišljavati imajući u vidu njihovo
okrupnjavanje na način da se istraživačka područja povezuju i prožimaju.
Rezultati znanstvenoistraživačke djelatnosti pratit će se i samovrednovati prvenstveno
temeljem sljedećih indikatora: opsega i kvalitete znanstvene produkcije, broja prijavljenih i
ugovorenih nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata s naglaskom na visoko
kompetitivnim projektima, sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima
te popularizacije znanstvenog rada.
Rezultati istraživanja navedenih tematskih područja mogu poslužiti kao znanstvena
podloga za definiranje javnih politika kao što su: Nacionalni program za mlade 2014.-2017.,
strategija razvoja nacionalnog citatnog indeksa, koncipiranje i izrada nacionalnog kurikuluma
za rani i predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje,
prijedlog nacionalnog standarda učiteljskih i nastavnih standarda.
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Opći cilj 2: Jačanje znanstvenog potencijala Instituta
U Institutu će se nastaviti usavršavanje znanstvenih novaka i znanstvenika s ciljem
povećanja kvalitete znanstvenog potencijala u istraživačkim područjima kojima se Institut bavi.
U tu svrhu planiraju se obrane doktorata znanstvenih novaka, izbori u znanstvena zvanja,
dodatni oblici znanstvenog usavršavanja u zemlji i inozemstvu, te sudjelovanje na domaćim i
međunarodnim znanstvenim skupovima. Podrška znanstvenom usavršavanju i napredovanju
provodit će se u skladu s prihvaćenom Strategijom ljudskih resursa za istraživače temeljenom
na Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača.
U cilju jačanja znanstvenog potencijala poseban naglasak stavit će se na zapošljavanje
mladih znanstvenika, a također će se nastojati privući i zaposliti vrhunski znanstvenici iz zemlje
i inozemstva.
U razdoblju od 2016. do 2018. planira se na projektima zaposliti minimalno 3 znanstvena
novaka i 2 znanstvena suradnika.

Opći cilj 3: Jačanje međunarodne znanstvene suradnje
U cilju jačanja kvalitete znanstvenog potencijala i znanstvenoistraživačke djelatnosti
Institut će dalje jačati međunarodnu znanstvenu suradnju prijavljivanjem na natječaje za
međunarodne projekte, organiziranjem međunarodnih skupova, uključivanjem u međunarodne
mreže i udruženja, sudjelovanjem u radu međunarodnih znanstvenih tijela i organizacija,
studijskim boravcima u inozemstvu te ugošćivanjem stranih istraživača.

Opći cilj 4: Jačanje suradnje i povezivanja sa znanstvenim, visokoobrazovanim i
drugim institucijama u Hrvatskoj
Znanstvenici Instituta trajno surađuju s različitim visokoobrazovnim institucijama sa
sveučilišta u Hrvatskoj sudjelovanjem u nastavi, zajedničkim provođenjem projekata,
organizacijom znanstvenih skupova te organizacijom poslijediplomskih studija. Institut planira
nastaviti i ojačati suradnju s drugim znanstvenim institucijama u području zajedničkog
istraživačkog interesa. Planira se nastaviti i proširiti suradnja s agencijama, organizacijama
civilnog sektora te tijelima državne uprave i lokalne samouprave.

Opći cilj 5: Jačanje uočljivosti i prepoznatljivosti Instituta na nacionalnoj i
međunarodnoj razini
Nacionalna i međunarodna uočljivost i prepoznatljivost Instituta postiže se kvalitetnim
obavljanjem temeljnih funkcija Instituta čiju okosnicu čine znanstvenoistraživačka djelatnost i
znanstvena produkcija te izdavačka djelatnost Instituta i ostali oblici diseminacije rezultata
njegovih istraživanja (znanstveni i stručni skupovi, prezentacija u medijima, popularizacija
znanosti i sl.).
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PLAN I POKAZATELJI REALIZACIJE PREMA CILJEVIMA

Opći cilj 1: Razvoj znanstvenoistraživačke djelatnosti u funkciji društvenog razvitka
Tablica 1.:

PLANIRANI BROJ MEĐUNARODNIH I NACIONALNIH ISTRAŽIVAČKIH
PROJEKATA 2016. – 2018.
Projekti
2016.
2017.
2018.
Međunarodni
istraživački projekti
4
4
4
Nacionalni
istraživački projekti

9

8

8

UKUPNO

13

12

12

Tablica 2.: PLANIRANA ZNANSTVENA PRODUKCIJA 2016. – 2018.
Znanstvena produkcija
2016. 2017. 2018.
Broj članaka u časopisima
25
25
25
Broj knjiga
4
3
3
Broj poglavlja u knjigama
20
15
15
UKUPNO
49
43
43

2016.-2018.
75
10
50
135

Opći cilj 2: Zapošljavanje asistenata i jačanje znanstvenog potencijala Instituta
Tablica 3.: PLANIRANA ZNANSTVENA NAPREDOVANJA 2016.-2018.
Znanstveno napredovanje
2016. 2017. 2018. 2016.-2018.
Obrana doktorske radnje
1
2
3
Izbor u zvanje znanstvenog suradnika
1
2
1
4
Izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika
2
3
3
8
Izbor u zvanje znanstvenog savjetnika
2
2
Izbor u znanstvenog savjetnika - drugi izbor
1
1
Zapošljavanje novih asistenata
3
2
2
7
UKUPNO
7
10
8
25

Opći cilj 3: Jačanje međunarodne znanstvene suradnje
Tablica 4.:

PLANIRANA SUDJELOVANJA NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM
ZNANSTVENIM SKUPOVIMA 2016. – 2018.
Znanstveni skupovi
2016. 2017. 2018. 2016.-2018.
Broj sudjelovanja na međunarodnim
29
18
19
66
znanstvenim skupovima
Broj sudjelovanja na nacionalnim
13
13
13
39
znanstvenim skupovima
UKUPNO
42
31
32
105
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Opći cilj 4: Jačanje suradnje i povezivanja sa znanstvenim, visokoobrazovanim i
drugim institucijama u Hrvatskoj

Tablica 5.: AKTIVNOSTI, PARTNERI I OBLICI SURADNJE 2016. – 2018.
Aktivnosti
Partneri
Sudjelovanje u sveučilišnoj
nastavi

Sudjelovanje u
organiziranju diplomskih i
poslijediplomskih studija

Provođenje zajedničkih
projekata

Nastavak suradnje
 Sveučilište u Zagrebu
 Sveučilište u Rijeci
 Sveučilište u Osijeku
 Sveučilište u Splitu
 Hrvatsko katoličko sveučilište
 Sveučilište u Zagrebu (Fakultet
političkih znanosti, Filozofski
fakultet, Prirodoslovnomatematički fakultet-odsjek za
Biologiju, Tekstilno-tehnološki
fakultet)
 Sveučilište u Rijeci
 University of Georgia, SAD
 Warrington Hospital Warrington,
Velika Britanija
 Univerzitet u Crnoj Gori Filozofski fakultet u Nikšiću
 Sveučilište u Zagrebu
 Sveučilište u Zadru
 Sveučilište u Splitu i KBC Split
 Sveučilište u Rijeci
 Ekonomski institut u Zagrebu
 Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar
 Institut za političku ekologiju
 Tijela državne uprave (Uredi
Vlade RH, Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku)
 Tijela regionalne i lokalne
samouprave (županije i gradovi)
 Agencije (Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje
odraslih, Agencija za znanost i
visoko obrazovanje, Agencija za
odgoj i obrazovanje, Agencija za
mobilnost i programe EU,
Nacionalni centar za vanjsko
vrednovanje obrazovanja i dr.)
 Organizacije civilnog društva
(NEPC- Network of Education
Policy Centers, Forum za
slobodu odgoja, Institut za razvoj
obrazovanja, Zaklada Friedrich
Ebert Stiftung, GONG, Inter
University Centre Dubrovnik) i dr.

Planirana nova suradnja
 Sveučilište
u
Zadru



Učiteljski fakultet
Sveučilišta u
Zagrebu



Institut za razvoj i
međunarodne
odnose
Univerza v
Ljubljani,
Slovenija
Urbanistički
institut Slovenije
Univerzitet u
BeograduFilozofski fakultet
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Organiziranje znanstvenih
skupova




Profesionalna društva (Hrvatsko
sociološko društvo, Hrvatsko
psihološko društvo)
Sveučilište u Zagrebu (Fakultet
političkih znanosti, Učiteljski
fakultet)

●
ISORECEA
/ESA/
Hrvatsko
sociološko
društvo - Međunarodna
konferencija u Zadru (21.
– 24. 04. 2016).

Opći cilj 5: Jačanje uočljivosti i prepoznatljivosti Instituta na nacionalnoj i
međunarodnoj razini.
Tablica 6.:

AKTIVNOSTI, VRSTE I OBLICI JAČANJA UOČLJIVOSTI I
PREPOZNATLJIVOSTI INSTITUTA
Aktivnosti
Vrste i oblici
Publiciranje

Izdavačka djelatnost
Diseminacija rezultata
Javna prezentacija i
popularizacija
Znanstveni skupovi u
vlastitoj organizaciji
Domaće i međunarodno
umrežavanje

Časopisi koji se referiraju u međunarodno priznatim bazama (Wos,
Scopus i ostale relevantne međunarodne baze u skladu s prijedlogom
područnog vijeća za društvene znanosti)
Knjige i monografije kod međunarodno priznatih nakladnika
Časopis Sociologija i prostor
Biblioteka Znanost i društvo
Posebna izdanja
Domaći i međunarodni znanstveni skupovi
Okrugli stolovi
Tribine, promocije i sl.
Mediji javnog priopćavanja, društvene mreže
Web stranica Instituta, Dani otvorenih vrata Instituta
Newsletter Instituta
3.Dani obrazovnih znanosti
4. Dani obrazovnih znanosti
Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja, NEPC itd.
Članstvo u European Educational Research Area
Članstvo u International Sociological Association (ISA)
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