AKCIJSKI PLAN INSTITUTA ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI 2017. – 2018.
Svrha Akcijskog plana jest definirati konkretne zadatke koje će omogućiti i pospješiti razvoj
Instituta za migracije i narodnosti u idućem dvogodišnjem razdoblju. Polazište i okvir plana
su Strategija razvoja IMIN-a 2015. – 2020., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske (listopad 2014.), te Izvješće stručnog povjerenstva u postupku
reakreditacije Instituta za migracije i narodnosti (2013.), Načela i kriteriji vrednovanja
znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj Agencije za znanost i visoko obrazovanje
(2013.) i Europska povelja za istraživače (2012).
U postupku evaluacije (siječanj 2017.) utvrđeno je da je Akcijski plan za 2015. – 2016. u
većoj mjeri izvršen, ali da neke točke Akcijskog plana nisu izvršene iz objektivnih razloga.
Određene točke Akcijskog plana po svojoj prirodi zahtijevaju daljnje i kontinuirano
provođenje pa će one biti navedene i u Akcijskom planu 2017. – 2018.
Akcijski plan sadrži konkretne mjere za razdoblje 2017. – 2018. i podijeljen je u šest
područja operacionaliziranih iz dokumenata Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske (listopad 2014.) i Načela i kriteriji vrednovanja znanstvenih organizacija
u RH Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2013.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razvoj ljudskih potencijala
Pozicioniranje Instituta u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okružju
Međunarodna suradnja, mobilnost i vidljivost
Strategija i projekti
Transfer znanja društvu, gospodarstvu i visokoškolskom sustavu
Efikasnost i razvoj IMIN-a kao znanstvene organizacije

1. Razvoj ljudskih potencijala
Zadaci
1.1.

1.2.

Aktivnosti

Kadrovsko
jačanje IMIN

Odgovornost Razdoblje Indikatori
provedbe provedbe
Kraj 2018. Broj

Zapošljavanje
znanstvenika
u Ravnatelj/ica
raznim stadijima
karijere
Znanstveno
vijeće
Poticanje
Kroz
modele Znanstveno
produktivnosti vrednovanja
vijeće
i
kvalitete rezultata
rada Ravnatelj/ica
Pročelnici
znanstvenoga
(znanstveni
odsjeka
rada

Kraj 2017.

rating)

1.3.

Poticanje
Model
prijavljivanja
nagrađivanja
projekata
i prijavljenih
edukacija
projekata

Ravnatelj/ica
Znanstveno
vijeće
Pročelnici

Kraj 2017.

istraživaća
i
uvanjima i na
radnim
mjestima
Pravilnik
o
sustavu
osiguravanja i
Unaprerđivanja
kvalitete rada
IMIN-a
Broj
prijavljenih
projekata

znanstvenika
Donijeti
kriterije
vrednovanja
znanstvenog
rada

1.4.

Pravilnikom će se
regulirati
indikatori
znanstvene
izvrsnosti i visina
novčane nagrade
za
znanstvenu
izvrsnost

odsjeka
Ravnatelj/ica
Znanstveno
vijeće
Pročelnici
odsjeka
Pravna služba

Kraj 2018.

Donijeti
kriterije
vrednovanja
rezultata
znanastvenog
rada

2. Pozicioniranje Instituta u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okružju
Zadaci

Aktivnosti

Odgovornost

Razdoblje
provedbe

2.1.

Povezivanje
sa
znanstvenim
institucijama
u Hrvatskoj

Ravnatelj/ica
Znanstvenici

Kontinuirano Broj
zajedničkih
aktivnosti

2.2.

Povezivanje sa
znanstvenim
institucijama u
jugoistočnoj
Europi i širem
regionalnom
okruženju

Potpisivanje
sporazuma,
organiziranje
konferencija i
okruglih
stolova
Potpisivanje
sporazuma,
organiziranje
konferencija i
okruglih
stolova

Ravnatelj/ica
Znanstvenici

Kontinuirano Broj
zajedničkih
aktivnosti

2.3.

Povezivanje s
regionalnim i
hrvatskim
znanstvenim
institucijama
zbog
zajedničkog
konkuriranja
za EU
projekte
Povezivanje
sa
znanstvenim
institucijama
u EU i svijetu

Skupno
konkuriranje
povezanih
znanstvenih
institucija za
EU projekte

Ravnatelj/ica
Znanstveno
vijeće

Kraj 2018.

Broj
zajedničkih
aktivnosti

Nastaviti i
proširiti već
postojeću
suradnju
institucijama u
EU i svijetu

Ravnatelj/ica, Kraj 2018.
Znanstveno
vijeće
Znanstvenici

Broj
zajedničkih
aktivnosti

2.4.

Indikatori
provedbe

3. Međunarodna suradnja, mobilnost i vidljivost
Zadaci

Aktivnosti

3.1.

Nastavak suradnje Nastaviti
s
mrežama postojeće
aktivnosti
EMMIR i AEMI

3.2.

Sudjelovanje
u
organizaciji
i
izvođenju
međunarodnog
poslijediplomskog
tečaja
Divided
Societies
(IUC,
Dubrovnik)
Nastavak suradnje
s
MPG
na
European
Web
Site
on
Integration
–
izrada mjesečnog
izvještaja o stanju
integracije
stranaca u RH
Kontinuirano
ažuriranje
podataka na web
stranici IMIN-a,
CROSBI-u,
uređivanje profila
znanstvenika
Academia.edu
Google Scholar,
Researchgate
Kreiranje ORCID
profila

3.3.

3.4.

3.4.

Nastaviti
postojeće
aktivnosti

Nastaviti
postojeće
aktivnosti

Nastaviti
postojeće
aktivnosti

Odgovornost

Razdoblje
provedbe
Koordinatorica za Kontinuirano
međunarodnu
suradnju
i
znanstvenici
Predstavnica
Kraj 2017. i
IMIN-a
u 2018.
organizacijskom i
akademskom
odboru
tečaja
Divided Societies

Indikatori
provedbe

Predstavnik
IMIN-a
nacionalni
koordinator
EWSI-u
Hrvatsku

Kontinuirano
ažurirana
web stranica

Kontinuirano
–

Broj
realiziranih
aktivnosti
Sudjelovanje
i održan tečaj

pri
za

Odsjek
za Kontinuirano Ažurirani
podaci
knjižničnu,
dokumentacijsku
i
izdavačku
djelatnost
i
znanstvenici

Otvaranje
Znanstvenici
profila kao
obveza
znanstveniak

Kraj 2017.

Broj
kreiranih
profila

i Znanstveno vijeće
Ravnatelj/ica

3.5.

Organiziranje
Predavanja
Dana otvorenih izložbe
vrata Instituta

3.6.

Poticanje kraćih i
dužih studijskih
boravaka IMINovih znanstvenika
u srodnim
institucijama u
inozemstvu

Kraj 2017. i Organiziranje
2018.
Dana
otvorenih
vrata
Konkuriranje
Stručni suradnik u Kontinuirano Realizirani
za
sredstva sustavu znansosti
boravci
preko
i
visokom
međunarodnih obrazovanju
–
istraživačkih
potpora vanjskim
mreža
i projektima
institucija
Znanstveno vijeće

3.7.

Poticanje ulazne
mobilnosti

Organiziranje
Stručni suradnik u Kontinuirano
dolazaka
i sustavu znansosti

Realizirani
boravci

mentoriranje

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Izdavanje
časopisa
Migracijske
i
etničke teme
Apliciranje METa za referiranje u
bazama
Izdavanje
publikacija
Instituta
za
migracije

i
visokom
obrazovanju
–
potpora vanjskim
projektima
Znanstveno vijeće
i znanstvenici
Urednik,
Kontinuirano
Uredništvo METa,
Ravnatelj/ica
Uredništvo MET- Kraj 2018.
a

Nastaviti
postojeće
aktivnosti
Nastaviti
postojeće
aktivnosti
Nastaviti
postojeće
aktivnosti

Godišnje izvješće Izrada
o radu
godišnjeg
izvještaja
radu

Tri
broja
godišnje

Uspješnost
apliciranja

Odsjek
za Kontinuirano
knjižničnu,
dokumentacijsku
i
izdavačku
djelatnost
i
ravnatelj

Broj
objavljenih
knjiga
i
Zbornika

Ravnatelj/ica,
2017. i 2018.
Pročelnici odsjeka
Znanstveno
o i
vijeće

Objavljeno
godišnje
izvješće
o
radu

4. Strategija i projekti
Zadaci

4.1.

4.2.

4.3.

Aktivnosti

Odgovornost

Razdoblje
provedbe

Projekti
koji Osmišljavanje i Znanstveno
Kraj 2018.
proizlaze
iz prijavljivanje
vijeće
Strategije IMIN- projekata
Pročelnici
a
odsjeka,
Ravnatelj/ica
Ravnatelj/ica, Kontinuirano
Razvijati mikro Nastaviti
započeti
rad
na
Pročelnici
projekte
na
mikroprojektima
odsjeka
temelju
u
okviru
Znanstvenici
sredstava ViF-a
znanstvenih
odsjeka
Konkurirati za Kontinuirano i Ravnatelj/ica, Kontinuirano
sredstva koja sustavno pratiti Stručni
u
za znanost daju natječaje
o suradnik
sustavu
zaklade
i projektima te
znansosti
i
državne
vrste
visokom
institucije
obrazovanju –
potpora
vanjskim
projektima,
Znanstveno

Indikatori
provedbe
Prijavljeni
projekti

Stupanj
realiziranosti
projekata

Prijavljeni
projekti

vijeće
i
znanstvenici

5. Transfer znanja društvu, gospodarstvu i visokoškolskom sustavu

Zadaci

Razdoblje
provedbe
Transfer
Pročelnik odsjeka Kraj 2018.
Povezivanje
znanja
za
nacionalne
područnih
regionalnim i centara
manjine
i etničke
na
studije
lokalnim
Zlarinu
i
zajednicama
Požegi
i Ravnatelj/ica
kroz
lokalnom
ustrojavanje
zajednicom
regionalnih
centara IMINa
Organiziranje
2017-2018.
Organiziranje Ravnateljica,
znanstvenih
Znanstveni
minimalno
konferencija
odsjeci,
jedne
konferencije Znanstveno vijeće

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Aktivnosti

povezane sa
Strategijom
Instituta
Organiziranje Obnavljanje
Foruma
prakse
IMINA-a
i organiziranja
okruglih
Foruma
o
stolova
aktualnim
društvenim
temama
Suradnja
s Sporazumi o
ustanovama
suradnji
i
visokog
sudjelovanju
obrazovanja
u nastavi
u zemlji i
inozemstvu
Transfer
i Kontinuirano
sinkronizacija unošenje
i
podataka
s podataka
HRČKA
u njihova
sinkronizacija
DOAJ,

Odgovornost

Indikatori
provedbe
Aktiviranje
područnih
centara

Organizirana
konferencija

Ravnatelj/ica,
Znanstveno vijeće
Pročelnici odsjeka

2017-2018

Organizirani
Forumi
i
okrugli stolovi

Ravnatelj/ica
Znanstveno vijeće
Znanstvenici

Kontinuirano Broj ostvarenih
aktivnosti
Administrator
za projekte

Odsjek
za Kontinuirano Unošenje
metapodataka
knjižničnu,
u bazu DOA-ja
dokumentacijsku
i
izdavačku
djelatnost,
Uredništvo METa

5.6.

Kreiranje
repozitorija

Kontinuirano
unošenje

Odsjek
knjižničnu,

za Kontinuirano Broj unesenih
publikacija

podataka

dokumentacijsku
i
izdavačku
djelatnost

6. Efikasnost i razvoj IMIN-a kao znanstvene organizacije

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.8.

6.9.

Zadaci

Aktivnosti

Odgovornost

Suradnja s
Hrvatskom
maticom
iseljenika kao
strateškim
partnerom
Suradnja s
Državnim
uredom za
Hrvate van RH
kao strateškim
partnerom

Potpisivanje
sporazuma o
strateškoj
suradnji

Potpisivanje
sporazuma o
strateškoj
suradnji

Promjena
statuta
Instituta kako
bi bio u
funkciji
efikasnosti i
razvoja
Osiguravanje
adekvatnog
poslovnog
prostora

Rješavanje
imovinskopravnih
odnosa
prostora u
Hvarskoj i
Krčkoj
Evaluacija
akcijskog
plana

Ravnatelj/ica

Razdoblje
provedbe
Kraj 2018.

Indikatori
provedbe
Sporazum

Ravnatelj/ica

Kraj 2018.

Sporazum

Znanstveno
Aktiviranje
povjerenstva vijeće
Ravnatelj/ica
za izmjenu i
dopunu
Statuta IMINa

Kraj 2018.

Novi Statut

Djelovati
prema
Ministarstvu
znanosti i
drugim
državnim
Institucijama
Angažiranje
stručnjaka za
imovinskopravne
poslove

Ravnatelj/ica

Kraj 2018.

Adekvatan
prostor

Ravnatelj/ica

Kraj 2018.

Upis
vlasništva u
zemljišne
knjige

Kontinuirano
praćenje
izvršenja

Radna
skupina za
izradu
akcijskog
plana

Kraj 2017.
Kraj 2018.

Izvršenost po
točkama
akcijskog
plana

