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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU MLAZA 

2012. – 2013. 
 

 

 

Mreža mladih znanstvenika - MLAZ u zadnjih godinu dana bila je vrlo aktivna i na domaćem i na 

međunarodnom planu. Nažalost, prilike u Hrvatskoj, uz krizu i izostanak strukturnih reformi natjerao 

nas je na djelovanje u smjeru obrane prava mladih znanstvenika, a posebice problematike 500 

znanstvenih novaka koji ostaju bez posla na znanstveno-nastavnim i umjetničkim institucija u RH. U 

jeku javne rasprave o Izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

organizirali smo Okrugli stol pod nazivom „Trebaju li nam doktori znanosti? – Perspektive mladih 

znanstvenika u RH“ koji je okupio preko 120 mladih znanstvenika te ključne dionike u reformi 

znanosti i visokog obrazovanja. U koordinaciji s Radnom skupinom znanstvenih novaka UNIZG-a te s 

Vijećem znanstvenik novaka na IRB-u stvorili smo platformu za djelovanje te smo utjecali na 

promjene u prijedlogu Zakona. Posebice ističemo uvođenje ocjenjivanja mentora znanstvenih novaka 

te omogućivanje znanstvenim novacima koji su doktorirali da u sljedeće dvije godine imaju pravo na 

ugovor za višeg- asistenta. Navedenom platformom stvoreni su temelji za daljnje djelovanje i MLAZ je 

kod svih institucija prepoznat kao aktivni sudionik reformi, iako nažalost problem 500 znanstvenih 

novaka s doktoratom koji gube posao i dalje nije razriješen. 

 

Prije ljeta 2012. družili smo se svi zajedno u Botaničkom vrtu gdje je preko 40 mladih znanstvenika 

prisustvovalo događanju, a istaknuto je potrebitost uključivanja novih snaga u rad MLAZ-a i Radne 

skupine znanstvenih novaka. 

 

Kruna MLAZ-ovog djelovanja u zadnjih godinu dana bila je organizacija Prosvjednog skupa 

znanstvenih novaka i njihovih mentora, zajedno sa Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog 

obrazovanja. Na tribini se okupilo preko 350 sudionika iz čitave države te su odaslani Preporuke i 

zahtjevi Vladi za hitnim reformama koji će omogućiti razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanje te 

ostanak najboljih mladih znanstvenika u sustavu. 

 

Na regionalnom planu surađivali smo s udrugom UNIVERSITAS iz Rijeke koji su gostovali s video 

porukom na našem Okruglom stolu te mi na njihovom u prosincu 2012. Pokrenuli smo i suradnju s 

grupom znanstvenih novaka iz Splita koja se trenutačno organizira te treba razmisliti o pokretanju 

Splitske podružnice MLAZ-a kao i Radne skupine znanstvenih novaka na dotičnom Sveučilištu. 

 

U EURODOC-u, europskom udruženju mladih znanstvenika, smo bili zastupljeni sa dvije 

delegatkinje: Kristina Levak i Kristina Majsnec. Kristina Majsnec izabrana je i za tajnicu EURODOC-

a. Nažalost zbog preokupacije domaćim reformama i otkazima koji prijete preko 500 kolega, nismo 

bili aktivnije uključeni u rad EURODOC-a osim putem rada delegata. 
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Rad MLAZ-a prepoznali su dionici u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te su naši članovi bili 

pozivani u rad različitih radnih skupina i tijela: dr.sc. Dunja Potočnik sudjelovala je u radu 

Povjerenstva za mobilnost, dr.sc. Nenad Malenica u Odboru za doktorske studije i Radnoj skupini 

znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu, a mr.sc. Marko Pavić u Povjerenstvu za izradu Smjernica 

za Strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije. 

 

Zajedno s partnerima održali smo šest sastanaka sa pomoćnikom ministra znanosti obrazovanja i sporta 

prof.dr.sc. Sašom Zelenikom te dva sastanka s predstavnicima Fonda jedinstvo uz pomoć znanja 

kojima smo dali inpute za bolje formiranje natječaja Fonda koji se tiču mladih znanstvenika. 

 

Na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, organiziran je sastanak u listopadu 2012. s 

predstavnicima Svjetske banke gdje smo dali komentare na programe dodatnog obrazovanja mladih 

znanstvenika u generičkim vještinama koji bi mogli biti financirani kreditom Svjetske banke. 

 

Na proljeće 2013., a u suradnji s udrugom Britanskih stipendista u Hrvatskoj i Britanskim 

veleposlanstvom, suorganizirali smo Okrugli stol: Poduzetništvo u znanosti. U suradnji s njima 12 

članova MLAZ-a sudjelovalo je u komunikacijskim i leadership trenizima koje je organiziralo 

Britansko veleposlanstvo.  

 

Popis aktivnosti: 

 

- Okrugli stol: „Trebaju li nam doktori znanosti? – Perspektive mladih znanstvenika u RH, 

25.04.2012. 

- Sudjelovanje u Javnoj raspravi o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, ožujak – travanj 2012. 

- Sudjelovanje predstavnika MLAZ-a u radu: Povjerenstva za mobilnost istraživača (dr.sc. Dunja 

Potočnik) i Povjerenstva za izradu Smjernica za Strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i 

tehnologije (mr.sc. Marko Pavić) 

- Sudjelovanje u radu Povjerenstva za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu (dr.sc. Nenad 

Malenica) 

- Druženje mladih znanstvenika u Botaničkom vrtu, ljetna zabava, 10.07.2012. 

- Sastanak sa Svjetskom bankom oko reforme znanosti i visokog obrazovanja, listopad 2012. 

- Prosvjedna trbina znanstvenih novaka i njihovih mentora, u suradnji sa Nezavisnim sindikatom 

znanosti i visokog obrazovanja te Radnom skupinom znanstvenih novaka, 30.11.2012. 

- Sudjelovanje video porukom na Universitas tribini: „Budućnost mladih znanstvenika“, 

10.12.2012. 

- Okrugli stol: Poduzentništvo u znanosti, 19.03.2013. 

- Sudjelovanje članova MLAZ-a na radionicama Komunikacijskih treninga (10 članova), i 

Leadership treninga (2 ljudi) u organizaciji Chevening Alumni Hrvatska 

- Suradnja s UKF fondom (Jedinstvo uz pomoć znanja) na formiranju novih natječaja 

- Rad u EURODOC-u (tajnica EURODOC-a Kristna Majsnec te delegatknjia Kristina Levak) 

- Regionalna suradnja sa udrugama i inicijativama znanstvenih novaka iz Rijeke i Splita 

 

Mr.sc. Marko Pavić 

       v.d. Predsjenik MLAZ-a 
 


