MLADI ISTRAŽIVAČI - PRIVLAČENJE TALENATA, RAZVOJ
KARIJERA I PROCJENE DOPRINOSA U ZNANOSTI I
UMJETNOSTI
Video konferencija/sastanak Međunarodnog
znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci
15.11.2021. , 16.00 – 18.00 (CET)
Govornici: Ivan Đikić, Željko Ivezić, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Danica Kragić, Igor Mezić,
Vedran Mimica, Nenad Miščević, Dražen Prelec, Igor Žutić, Snježana Prijić Samaržija, Saša
Zelenika
Sudionici: članovi Senata Sveučilišta u Rijeci, Savjeta Sveučilišta u Rijeci, Savjeta za
znanost, Savjetodavnog odbora i Stručnog vijeća Doktorske škole, Stručnog vijeća za
istraživanje i inovacije, Stručnog vijeća Centra za studije i cjeloživotno obrazovanje,
Koordinacije znanstveno - razvojnih centara, Vijeća profesora emeritusa, Skupštine
Studenskog zbora, te pomoćnici i savjetnici rektorice i zainteresirana javnost (doktorandi
i poslije-doktorandi Sveučilišta u Rijeci)
1. Cilj: rasprava/savjetovanje na temu unaprjeđenja razvoja karijera mladih istraživača,
i to:
a. uloga doktorskih škola na sveučilištima te novi formati doktorske edukacije između znanstvene karijere i profesionalne karijere izvan znanstvenih
organizacija;
b. formati i značaj poslijedoktorske edukacije - između slobodne cirkulacije
istraživača i prekarijata;
c. transformacija sveučilišta: koliko su mladi istraživači skloniji izlaženju izvan
zidova akademije i transferu znanja u zajednicu (angažiranom sveučilištu,
povezivanju znanosti s gospodarstvom i zajednicom);
d. europska reforma sustava evaluacija u znanosti i novi holistički okvir
kompetencija za istraživače;
e. nove perspektive za mlade istraživače kroz stvaranje (trans-nacionalnih)
europskih sveučilišta.
2. Protokol/metodologija razgovora:
Uvod: rektorica Snježana Prijić Samaržija pozdravlja i uvodi u raspravu (5-10 min)

Prvi krug rasprave: svaki član kratko (5 min) izlaže osobna iskustva i temeljne
stavove vezane uz temu mladi istraživači (pozivanje abecednim redom 45 – 50
min)
Drugi krug rasprave: svaki član MZS kratko (3-5 min) odgovara na postavljeno
pitanje uz moguće referiranje na raniju raspravu (max. 45 min)
Otvaranje rasprave za sudionike (15 – 30 min)
Moderatori: Snježana Prijić Samaržija i Saša Zelenika
3. Pitanja/okvirne teme1:
1. Kako privući mlade istraživače ('brain gain') i revitalizirati istraživačku klimu na
sveučilištu?
2. Kolika je privlačnost znanstvenih karijera za mlade talente u konkurenciji s
dobro plaćenim poslovima u industriji?
3. Kako smanjiti pritisak i neizvjesnost za mlade istraživače, a pojačati kvalitetu i
produktivnost?
4. Što je/kako mjeriti kvalitetan znanstveni doprinos (ne samo) mladih istraživača
– u svjetlu novih tendencija (otvorena znanost, novi načini evaluacije)?
5. Je li Internacionalizacije nužan preduvjet znanstvenog rada/angažmana mladih
znanstvenika/umjetnika, i ako jest koji format?
6. Stvara li se potencijalno tim smjerom generacijski jaz te koji je učinak tih
tendencija na postojeći razvojni jaz EU14 – EU 13?
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Napomena: svaki član MZS može, po vlastitom nahođenju, odabrati/predložiti i neku temu koja
nije na popisu.

