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STRATEŠKI PLAN RADA  

2014.-2018. 

 

Klub hrvatskih humboldtovaca planira provedbu sljedećih djelatnosti iz 

svojega djelokruga  rada. 

 

1. SASTANCI I SURADNJA ČLANOVA KLUBA 

 

Sastanci i suradnja članova Kluba odvijat će se u okviru redovitih sjednica 

tijela Kluba te prigodnih sastanaka, kolokvija, tribina, predavanja i 

znanstvenih skupova. 

Skupština Kluba planirana je u travnju 2016. i u travnju 2018. 

Sjednice Upravnoga odbora održavat će se u pravilu četiri puta godišnje. 

Sjednice ostalih tijela Kluba održavat će se prema statutarnim pravilima. 

 

2. SURADNJA SA ZAKLADOM ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

U okviru redovite suradnje sa Zakladom u sljedećem razdoblju naglasak 

će biti stavljen na sljedeće aktivnosti: 

- Predstavljanje i promicanje djelatnosti Zaklade na visokim učilištima i 

znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj te poticanje mladih 

znanstvenika na uključivanje u Humboldtovu mrežu znanstvene 

izvrsnosti. U suradnji s djelatnicima Zaklade planira se održati niz 

predstavljanja načela i djelatnosti Zaklade mlađim znanstvenicima, 
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sadašnjim i budućim doktorima znanosti na sveučilištima i 

znanstvenim institucijama. 

- Uz intenziviranje redovite suradnje sa Zakladom i međunarodnom 

Humboldtovom mrežom, Klub planira održavanje regionalnih skupova 

u svrhu ostvarenja znanstvene suradnje i promicanja europskih 

integracija. 

- U suradnji s Zakladom organizirao bi se u Republici Hrvatskoj 

regionalni skup Humboldtove mreže. Kao nova članica Europske Unije 

Hrvatska ima posebnu zadaću pri uspostavljanju i izgradnji regionalne 

Humboldtove mreže u znanstvenoj suradnji.   

 

3. SURADNJA S VELEPOSLANSTVOM SAVEZNE REPUBLIKE 

NJEMAČKE I GOETHE INSTITUTOM 

 

U suradnji s Veleposlanstvom Savezne Republike Njemačke i Goethe 

institutom planira se održavanje javnih predavanja znanstvenika iz 

Njemačke, prigodnih znanstvenih skupova i znanstvenih projekata. 

 

4. TRIBINE I JAVNA PREDAVANJA 

 

U svrhu promicanja interdisciplinarne znanstvene suradnje i kontakata, 

planira se nastavak javnih tribina u Klubu sveučilišnih nastavnika ili u 

odgovarajućim znanstvenim ustanovama, sveučilištima i institutima, te u 

suorganizaciji sa srodnim udrugama i organizacijama: Hrvatska 

akademija znanosti i umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, Splitu, Rijeci i dr., 

Institut Ruđera Boškovića, Goetheov institut, DAAD klub, Hrvatska 

Paneuropska unija, Klub sveučilišnih nastavnika i dr.  

U planu je održavanje 3-4 tribine godišnje o aktualnim temama znanosti u 

Hrvatskoj i svijetu, o zakonodavnim i organizacijskim pitanjima 

znanstvenoga rada.  

Za voditelja tribina imenovan je član Upravnoga odbora Kluba prof. dr. sc. 

Valerije Vrček. Planirane su sljedeće tribine i javna predavanja: 
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 Igor Čatić, Učinci tehnike u suvremenoj medicini (u suradnji s 

Fakultetom strojarstva i brodogradnje i Hrvatskim bioetičkim 

društvom) 

 Zoran Jašić/Pavo Barišić, Europska Unija u procesu globalizacije 

(u suradnji s HPEU) 

 Mile Ivanda (voditelj), Moderna kozmologija u svjetlu najnovijih 

astrofizičkih otkrića (u suradnji s Institutom Ruđera Boškovića) 

 Milan Pelc/Pavo Barišić (voditelji okrugloga stola): Humboldtovo 

načelo ravnoteže između nastave i istraživanja na hrvatskim 

sveučilištima danas (predstavnici sveučilišta, Ministarstva i 

HAZU) 

 GMO - susretište društvenih/humanističkih i prirodnih znanosti 

(kandidati za „stol“: prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, dr. sc. Tomislav 

Krznar, dr. sc. Katica Knezović, prof. dr. sc. Ante Čović) 

 Medikalizacija društva i okoliša (prof. dr. sc. Živka Staničić, prof. 

dr. sc.  Valerije Vrček, prof. dr. sc. Sandra Babić) 

 Mile Ivanda, Nanotehnologija kao mogući generator razvoja 

tehnologija u Republici Hrvatskoj 

 Zoran Jašić, Financijska kriza kao izazov za promišljanje 

interakcije realnoga i financijskog fenomena u uvjetima 

globalizacije. 

  

5. OBILJEŽAVANJE 25. OBLJETNICE KLUBA 

 

Planira se obilježavanje 25. obljetnice Kluba 11. svibnja 2017. 

organizacijom prigodnoga interdisciplinarnog međunarodnog znanstvenog 

skupa.  

U povodu jubileja planira se tiskanje spomen-knjige Kluba hrvatskih 

humboldtovaca. Za uređivanje knjige, pripremu građe sa znanstvenim 

profilima i životopisima članova Kluba, ažuriranje podataka imenovane 

su: dr. sc. Marina Ilakovac Kveder i dr. sc. Jasna Čapo. 
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6. SURADNJA S DAAD KLUBOM I SRODNIM UDRUGAMA 

 

U ostvarenju svojih ciljeva Klub planira unaprijediti suradnju sa srodnim 

klubovima i udrugama, prije svega s DAAD klubom. 

 

 

7. DJELOVANJE KLUBA OD KORISTI ZA ZAJEDNICU I DRUŠTVO U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Klub planira sudjelovati u izgradnji i unaprjeđenju znanstvene politike i 

strategije razvoja u Republici Hrvatskoj. Vrijeme je velikih transformacija 

znanstvenog i visokoškolskog sustava i reformi u kojima Klub ima što 

kazati i dati. Braća Alexander i Wilhelm Humboldt, svaki na svoj način, i 

kao ministri i savjetnici vlada zaslužni su za oblikovanje europskog 

modela sveučilišta i znanosti pa u tom duhu i Klub planira dati prinos 

suradnjom sa sveučilištima i znanstvenim institucijama u Republici 

Hrvatskoj na zajedničkim programima. 

 

8. JAVNO INFORMIRANJE 

 

Klub planira dopuniti i dograditi mrežnu stranicu podatcima o članovima i 

djelatnostima Kluba. 

Za postavljanje i održavanje mrežne stranice zaduženi su tajnik dr. sc. 

Mile Ivanda i bivša tajnica dr. sc. Larisa Jonke. 

Planira se javno predstavljanje djelatnosti Kluba u obliku prigodnih 

emisija i programa u sredstvima javnoga priopćavanja. 

 

9. INFRASTRUKTURA 

 

Planira se nabavka potrebne računalne opreme i servera Kluba. 

Planira se obnova i uređenje poslovnih prostora Kluba. 
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OPERATIVNI GODIŠNJI PLAN  

2014.-2015. 

 

 

Od travnja 2014. do travnja 2015. Klub hrvatskih humboldtovaca planira 

provedbu sljedećih aktivnosti. 

 

1. SASTANCI I SURADNJA ČLANOVA KLUBA 

 

Upravni odbor održat će četiri sjednice. 

 

2. SURADNJA SA ZAKLADOM ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

U listopadu ili studenome 2014. planira se predstavljanje djelatnosti 

Zaklade na Sveučilištu u Zagrebu, Splitu i Rijeci u svrhu poticanja mladih 

znanstvenika na uključivanje u Humboltovsku mrežu znanstvene 

izvrsnosti. Pozvat će se djelatnici Zaklade s kojima će pojedini članovi 

Upravnoga odbora održati prezentacije i predstavljanja načela i djelatnosti 

Zaklade mlađim znanstvenicima, sadašnjim i budućim doktorima znanosti 

na sveučilištima i znanstvenim institucijama. 

Članovi Upravnoga odbora sudjelovat će u radu regionalnih skupova 

Zaklade. 
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3. SURADNJA S VELEPOSLANSTVOM SAVEZNE REPUBLIKE 

NJEMAČKE I GOETHE INSTITUTOM 

 

U suradnji s Veleposlanstvom Savezne Republike Njemačke i Goethe 

institutom planira se održavanje 1-2 javna predavanja ili okrugla stola sa 

znanstvenicima iz Njemačke. 

Predlaže se pozivanje akademika prof. dr. sc. Henninga Ottmanna da 

održi predavanje na temu Kozmopolitska demokracija (molim dopune 

prijedloga). 

 

4. TRIBINE I JAVNA PREDAVANJA 

 

Planirano je održavanje sljedećih javnih tribina u Klubu sveučilišnih 

nastavnika koje koordinira voditelj prof. dr. sc. Valerije Vrček: 

 Igor Čatić, Učinci tehnike u suvremenoj medicini (u suradnji s 

FSB i Hrvatskim bioetičkim društvom) 

 Zoran Jašić/Pavo Barišić, Europska Unija u procesu globalizacije 

(u suradnji s HPEU) 

 Mile Ivanda (voditelj), Moderna kozmologija u svjetlu najnovijih 

astrofizičkih otkrića (u suradnji s Institutom Ruđera Boškovića) 

 Milan Pelc/Pavo Barišić (voditelji okrugloga stola): Humboldtovo 

načelo ravnoteže između nastave i istraživanja na hrvatskim 

sveučilištima danas (predstavnici sveučilišta, Ministarstva i 

HAZU) 

 GMO - susretište društvenih/humanističkih i prirodnih znanosti 

(kandidati za „stol“: prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, dr. sc. Tomislav 

Krznar, dr. sc. Katica Knezović, prof. dr. sc. Ante Čović) 

 Medikalizacija društva i okoliša (prof. dr. sc. Živka Staničić, prof. 

dr. sc.  Valerije Vrček, prof. dr. sc. Sandra Babić)  

 Mile Ivanda, Nanotehnologija kao mogući generator razvoja 

tehnologija u Republici Hrvatskoj 
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 Zoran Jašić, Financijska kriza kao izazov za promišljanje 

interakcije realnoga i financijskog fenomena u uvjetima 

globalizacije. 

 

 

5. PRIPREMA PODATAKA I GRAĐE ZA OBILJEŽAVANJE 25. 

OBLJETNICE KLUBA 

 

Planira se priprema građe sa znanstvenim profilima i životopisima članova 

Kluba koje će prirediti dr. sc. Marina Kveder Ilakovac i dr. sc. Jasna Čapo. 

 

6. SURADNJA S DAAD KLUBOM I SRODNIM UDRUGAMA 

 

U suradnji s DAAD klubom planira se sudjelovanje u manifestacijama „Sat 

njemačkoga“ i zajedničkim izletima. 

 

7. DJELOVANJE KLUBA OD KORISTI ZA ZAJEDNICU I DRUŠTVO U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Klub planira sudjelovati u izgradnji i unaprjeđenju znanstvene politike i 

strategije razvoja u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom 

znanosti, obrazovanja i sporta, Agencijom za znanost i visoko 

obrazovanje, Nacionalnom zakladom za znanost i dr.  

 

8. JAVNO INFORMIRANJE 

 

Klub će dopuniti i dograditi mrežnu stranicu podatcima o članovima i 

djelatnostima Kluba. 

Za postavljanje i održavanje mrežne stranice zaduženi su tajnik dr. sc. 

Mile Ivanda i bivša tajnica dr. sc. Larisa Jonke. 

Planira se javno predstavljanje djelatnosti Kluba u obliku prigodnih 

emisija i programa u sredstvima javnoga priopćavanja. 
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9. INFRASTRUKTURA 

 

Planira se nabavka potrebne računalne opreme i servera Kluba. 

Planira se obnova i uređenje poslovnih prostora Kluba. 

 

 

 

 

Zagreb, 18. srpnja 2014.    Predsjednik 

 

 

        Prof. dr. sc. Pavo Barišić 


