
 

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača 
Strategija ljudskih resursa za istraživače 
 
 

Zaključci za raspravu 
 
Zadaci Tko/ 

odgovorna tijela   
Kada / 
period provedbe 

1. Formiranje i imenovanje Savjeta za znanost kao tijela koje 
će biti odgovorno, između ostalog, za implementaciju  
Povelje i Kodeksa 

- Rektor  
- Senat 

 
srpanj 

2. Usklađivanje Etičkog kodeksa sukladno internoj analizi i 
definiranje aktivnosti Etičkih povjerenstva  i Vijeća časti 
sukladno akcijskom planu 

- Vijeće časti 
- Etička povjerenstva 

rujan 

3. Upoznavanje članova Kolegija tajnika s internom analizom i 
definiranje aktivnosti u skladu s akcijskim planom 

- Kolegij tajnika rujan 

4. Upoznavanje istraživača na sastavnicama s internom 
analizom i akcijskim planom implementacije Povelje i 
Kodeksa  

- dekani 
- prodekani za znanost,  
  članovi  Savjeta  
  za znanost 

rujan 

5. Definiranje novih indikatora i/ili revidiranje postojećih, prema 
internoj analizi i akcijskom planu, te uvrštavanje u Strategiju 
Sveučilišta u Rijeci   

- Odbor za strategiju  
- Savjet za znanost 
- projektni tim 'Strategija    
  ljudskih resursa         
  za istraživače'  

listopad  

6. Usklađivanje strategija sastavnica i indikatora s izmjenama i 
dopunama indikatora Strategije Sveučilišta u Rijeci  

- dekani 
- prodekani za znanost,  
  članovi  Savjeta  
  za znanost 
- povjerenstva za  
  strategiju na  
  sastavnicama  

listopad 

7. Godišnje izvješćivanje o provedbi akcijskog plana na 
sastavnicama u okviru izvješća o provedbi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci 

- dekani 
- prodekani za znanost,  
  članovi  Savjeta  
  za znanost 
- povjerenstva za  
  strategiju na  
  sastavnicama 

siječanj  2011. 

8. Praćenje i rasprava o implementaciji Povelje i Kodeksa na 
sastavnicama (sjednice stručnih vijeća) 

- dekani 
- prodekani za znanost,  
  članovi  Savjeta  
  za znanost 
- povjerenstva za  
  strategiju na  
  sastavnicama 

prema potrebi 
(najmanje dva puta 
u akademskoj 
godini) 

9. Praćenje i rasprava o implementaciji Povelje i Kodeksa na 
sjednicama Savjeta za znanost 

- Savjet za znanost 
- Kolegij tajnika 
 

kvartalno (svaka tri 
mjeseca) 

10. Izvješće o implementaciji Povelje i Kodeksa nakon prve 
godine u okviru izvješće o provedbi Strategija Sveučilišta u 
Rijeci  

- Rektor 
- Senat 

travanj  2011 

 

 


