
 

 

SMJERNICE ZA SUSTAV UNUTARNJE PROSUDBE KVALITETE 

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA INSTITUTA ZA 

MIGRACIJE I NARODNOSTI 

 

Planiranje, osiguravanje i unapređivanje kvalitete i učinkovitosti znanstvene djelatnosti temeljna je 

obveza Instituta za migracije i narodnosti koji se već desetljećima sustavno bavi istraživanjima svih 

oblika migracija i mobilnosti stanovništva, proučavanjem nacionalnih/etničkih manjina i različitih 

aspekata etničke problematike interdisciplinarnim pristupom. Institut za migracije i narodnosti središnja 

je ustanova u Hrvatskoj u temeljnim i primijenjenim istraživanjima migracija. Provedba znanstvene 

djelatnosti i unapređenja znanstvenoistraživačkog rada u temelju su Zakona o osiguravanju kvalitete u 

znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 45/09) i važna obveza Instituta.  

Vrednovanje znanstvenih organizacija (eksterna prosudba sustava osiguranja kvalitete) u sadržaju je 

sljedećih propisa:  

1. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 45/09). 

2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br.  123/03, 105/04, 174/04, 

2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka 

i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 

131/17). 

3. Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 

reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine, br. 83/10). 

4. Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (Narodne novine, br. 72/04, 

80/04 i 29/18). 

Postupak vanjske prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete je provjera sustava osiguravanje kvalitete 

u znanosti koje provodi neovisno povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Postupak 

reakreditacije IMIN-a na temelju članka 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju, i članka 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene 

djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice, a u Skladu s 

Načelima i kriterijima vrednovanja znanstvenih organizacija u RH Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje.  

U cilju trajnog i uspješnog izvršavanja navedenih obveza IMIN razvija i unutarnji sustav vrednovanja i 

unapređivanja kvalitete istraživačkog rada i ukupne znanstvene djelatnosti, te utjecaj sustava na 

poboljšanje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada. U skladu s vizijom i misijom IMIN-a unaprjeđenje 

kvalitete rada osigurava se prema slijedećim načelima i područjima:  

Načela osiguravanja i unapređivanja kvalitete znanstveno-istraživačkog rada IMIN-a 

Sustav za kvalitetu znanstvenog-istraživačkog rada IMIN-a temelji se na:  

a) Ostvarivanju misije i vizije Instituta 

b) Osiguravanju kvalitete i učinkovitosti svih znanstvenih, stručnih i administrativnih djelatnosti, 

te ispunjavanju očekivanja i potreba osnivača Instituta  

c) Inspirativnim rukovođenjem Instituta osigurati postizanje znanstvene izvrsnosti i 

prepoznatljivosti Instituta u Hrvatskoj i svijetu 

d) Njegovanju slobode znanstvenog rada i poticanju inovativnosti i kreativnosti kod zaposlenika 



 

e) Razvijanju suradnje i zajedničkog rada s drugim sličnim institucijama u Hrvatskoj i svijetu i 

poticanju odlazne i dolazne mobilnosti znanstvenika 

f) Briga o svim važnim poslovnim procesima i procesima koji osiguravaju kvalitetno javno 

djelovanje i vidljivost rada Instituta uz poštivanje visoki profesionalnih i etičkih standarda 

g) Odgovornosti za održivi razvoj u budućnosti i kontinuirani razvoj i unaprjeđenje kvalitete 

znanstveno – istraživačkog rada 

 

Smjernice, aktivnosti i indikatori osiguravanja kvalitete i unapređenja znanstveno-stručnih 

aktivnosti IMIN-a 

 

Smjernice, aktivnosti i indikatori osiguravanja kvalitete i unapređenja znanstveno-stručnih aktivnosti 

IMIN-a proizlaze iz Članka 3. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete IMIN-a, a 

odnose se na ostvarivanje kvalitete u skladu s pravnom regulativom Republike Hrvatske i dokumentima 

IMIN-a i definiranje aktivnosti i indikatora kvalitete koji mogu utjecati na unapređivanje znanstvene 

djelatnosti u skladu sa strateško-razvojnim ciljevima Instituta. 

 

 

Ostvarivanje kvalitete u skladu s pravnom regulativom Republike Hrvatske i dokumentima 

Instituta 

 

Aktivnost Indikatori Razdoblje 

provedbe 

Odgovorna osoba i tijela 

koja sudjeluju u provedbi 

Redovito praćenje 

izmjena i nadpouna 

Zakona o osiguravanju 

kvalitete u znanosti i 

visokom obrazovanju 

Usklađivanje izmjena i dopuna 

s Pravilnikom o sustavu 

osiguravanja i unapređivanja 

kvalitete IMIN-a i upoznavanje 

Povjerenstva za osiguravanje 

kvalitete s promjenama 

Trajno Voditeljica Odjeljka 

pravnih, kadrovskih i općih 

poslova 

Redovito praćenje 

izmjena i nadpouna 

Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom 

obrazovanju 

Usklađivanje izmjena i dopuna 

s Pravilnikom o sustavu 

osiguravanja i unapređivanja 

kvalitete IMIN-a i upoznavanje 

Povjerenstva za osiguravanje 

kvalitete s promjenama 

Trajno Voditeljica Odjeljka 

pravnih, kadrovskih i općih 

poslova 

Održavanje sastanaka 

Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete  

Redovitost održavanja 

sastanaka Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete i 

praćenje provođenja aktivnosti 

osiguravanja kvalitete  

Trajno Povjerenstvo za 

osiguravanje kvalitete 

Analiza i procjena 

učinkovitosti sustava 

za osiguravanje 

kvalitete  

Dopune smjernicama i 

aktivnostima koji osiguravaju 

kvalitetu i unapređuju 

znanstveno-stručni rad 

Instituta  i izrada izvješća  

Periodično Povjerenstvo za 

osiguravanje kvalitete i 

Znanstveno vijeće 

 



 

 

Definiranje aktivnosti i indikatora kvalitete koji mogu utjecati na unapređivanje znanstvene 

djelatnosti Instituta 

Aktivnosti Indikatori Razdoblje 

provedbe 

Odgovorna osoba i 

tijela koja sudjeluju u 

provedbi 

Strateško planiranje  

znanstveno-

istraživačkog rada i 

stručnih aktivnosti sa 

svrhom unapređenja 

učinkovitosti 

znanstvene i 

istraživačke 

produktivnosti 

Izrada prijedloga Strategije razvoja 

IMIN-a 2021-2026 

 

 

Periodično Povjerenstvo za izradu 
Strategije razvoja 

IMIN-a 2021-2026  
 

Znanstveno vijeće 

 

Ravnatelj 

Strateško planiranje  

znanstveno-

istraživačkog rada i 

stručnih aktivnosti sa 

svrhom unapređenja 

učinkovitosti 

znanstvene i 

istraživačke 

produktivnosti 

Prijedlog nadopune uvjeta iz 

Pravilnika za izbor u znanstvena 

zvanja (NN26/13) 

izradom novog Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika 

za izbor u znanstvena zvanja 

Periodično Povjerenstvo za izradu 

Pravilnika o 

izmjenama i dopunama 

Pravilnika za izbor u 

znanstvena zvanja 

 

Znanstveno vijeće 

 

Ravnatelj 
Praćenje 

kvalitativnih i 

kvantitativnih 

rezultata 

znanstveno-

istraživačke i stručne 

aktivnosti  

Znanstvena produktivnost – broj i 

kvaliteta znanstvenih publikacija: 

citiranost u relevantnim bazama 

podataka, broj objavljenih 

znanstvenih radova u časopisima 

indeksiranih u bazi podataka Web 

of Science i Scopus (Q1 i Q2), 

znanstveni i stručni radovi u A1 i 

A2 časopisima, radovi u 

zbornicima radova, autorske 

knjige, monografije, uredničke 

knjige i druge publikacije, broj 

recenzija, broj uredništva knjiga, 

zbornika i znanstvenih časopisa 

Trajno Znanstveno vijeće 

 

Ravnatelj 

 

Pročelnici Znastvenih 

odsjeka Instituta 

Praćenje 

kvalitativnih i 

kvantitativnih 

rezultata 

znanstveno-

istraživačke i stručne 

aktivnosti 

Redoviti sastanci Znanstvenih 

odsjeka Instituta 

 

Izrada godišnjih izvješća o radu 

Instituta 

Trajno Pročelnici Znastvenih 

odsjeka Instituta 

 

Ravnatelj 

 

Upravno vijeće 

Instituta 

Poticanje na 

znanstvenu izvrsnost 

nagrađivanjem 

autora radova 

objavljenih u 

prestižnim 

Izrada prijedloga Smjernica za 

stimuliranje i nagrađivanje objava 

istraživača u IMIN-u. 

 

Godišnji broj nagrada 

Trajno Ravnatelj 



 

znanstvenim 

časopisima 

Uključivanje u 

međunarodne i 

domaće znanstvene i 

stručne projekte 

Uspjeh prijavljivanja na 

međunarodne i domaće znanstvene 

i stručne projekte – broj 

prijavljenih projekata: 1. Broj 
kompetitivnih znanstvenhi 

projekta, 2. Broj Sporazumnih 

institucijskih projekta, 3. Broj 

internih institucijski projekti, 4. 

Broj sudjelovanja u COST 

akcijama, 5. Broj projekata drugih 

institucija na kojima sudjeluju 

znanstvenici IMIN-a, 6. Broj 

stručnih projekata na kojima 

sudjeluju znanstvenici IMIN-a, 7. 

Broj projekata prem izvorima 

financiranja, 8. Broj projekata u 

suradnji s tijelima lokalnei i 

državne uprave, 9. Broj projekata s 

neprofitnim nezavisnim 

institucijama u zemlji i inozemstvu 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 

 Uspješno upravljanje 

međunarodnim i nacionalnim 

znanstvenim i stručnim projektima 

prema planu istraživanja – broj 

realiziranih projekata 

Periodično Voditelji projekata 

 

 Djelotvorno i svrhovito upravljanje 

financijskim sredstvima projekta u 

skladu sa zakonom i predviđenim 

buđetom - broj uspješno 

realiziranih projekata 

Broj primjedbi na nenamjensko 

trošenje sredstava projekta 

Periodično Voditelj Odjeljka 

financijsko-

računovodstvenih 

poslova 

Podrška stručnih 

službi u znanstvenim 

i istraživačkim 

aktivnostima 

Broj radionica i seminara o 

uspješnom sudjelovanju u 

znanstvenim i istraživačkim 

aktivnostima 

Trajno Projekt menadžer 

Zaposlenici Odjeljka 

financijsko-

računovodstvenih 

poslova 

Praćenje 

diseminacije 

rezultata 

projekata/znanstvene 

aktivnosti na 

znanstveno-stručnim 

skupovima 

Broj sudjelovanja znanstvenika  na: 

1. domaćim znanstvenim 

konferencijama, 2. na 

međunarodnim znanstvenim 

konferencijama, 3. na stručnim 

skupovima, okruglim stolovima i 

tribinama, 4. na 

predavanjima/radionicama 5. Broj 

pozvanih predavanja na 

nacionalnim znanstvenim 

konferencijama, skupovima i 

okruglim stolovima, 6.  Broj 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 



 

pozvanih predavanja na 

međunarodnim znanstvenim 

konferencijama, skupovima i 

okruglim stolovima, 7. Broj 

pozvanih predavanja na stručnim 

konferencijama, skupovima i 

okruglim stolovima 

 

 

Praćenje prijenosa 

znanja i rezultata 

projekata/znanstvene 

aktivnosti stručnoj i 

široj društvenoj 

javnosti  

Broj i vrsta medijskih istupa 

znanstvenika Instituta prema različitim 

vrstama medija 

Broj i vrsta medijskih zapisa u kojima se 

spominju znanstvenici Instituta, 

rezultati projekta znanstvenika s 

Instituta ili Institut 

Redovitost održavanja “Dana otvorenih 

dana”  

Prisutnost Instituta na društvenim 

mrežama 

Redovitost obnavljanja web stranice 

IMIN-a novim sadržajima 

Broj sudjelovanja u radu tijela 

lokalne/državne uprave, 

Broj sudjelovanja u radu tijela 

neprofitnih neznanstvenih institucija 

 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 

Pročelnici Znastvenih 

odsjeka Instituta 

 

Praćenje prijenosa 

znanja i edukacijskih 

aktivnosti 

znanstvenika 

Instituta 

Broj znanstvenika koji sudjeluju u 

nastavnoj djelatnosti na prediplomskim 

i diplomskim studijima, na 

poslijediplomskim  i doktorskim 

studijima,  

Broj mentoriranih završnih radova na 

prediplomskim i diplomskim studijima, 

na poslijediplomskim  i doktorskim 

studijima, 

Mentoriranje  u okviru studijskih 

boravaka stranih studenata 

Članstvo u povjerenstvima na 

prediplomskim i diplomskim studijima, 

Članstvo u povjerenstvima na 

poslijediplomskim  i doktorskim 

studijima 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 

Pročelnici Znastvenih 

odsjeka Instituta 

Aktivnosti 

znanstvenika vezane 

uz komunikaciju sa 

znanstvenom  

zajednicom 

Broj članstva u profesionalnim 

nacionalnim i međunarodnim društvima 

i udrugama, 

Broj sudjelovanja u 

predsjedništvima/odborima 

nacionalnim i međunarodnim društvima 

i udrugama 

 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 



 

Aktivnosti potpore 

usavršavanjima i 

mobilnosti 

znanstvenika 

Broj ostvarenih i dužina boravka 

studijskih usavršavanja znanstvenika 

Broj inozemnih istraživača i dužina 

boravka znanstvenika na Institutu 

Broj sudjelovanja inozemnih istraživača 

na projektima Instituta 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 

Koordinator za 

međunarodnu suradnju 

Aktivnosti potpore 

razvijanju 

međuinstitucionalne 

suradnje IMIN-a 

Broj institucija s kojima Institut ima 

potpisane ugovore o suradnji 

Broj institucija s kojima znanstvenici 

Instituta imaju zajedničke projekte 

Broj država s kojima Institut ima 

razvijenu suradnju 

Trajno Ravantelj 

Znanstveno vijeće 

Koordinator za 

međunarodnu suradnju 

 

  


