Kriteriji za rangiranje prijava za sveučilišne potpore za 2017.
1. Sveučilišnu potporu prijavljuje voditelj i 2 do 7 suradnika koji imaju izbor u znanstveno zvanje
(znanstveni suradnik ili više), dr.sc. bez izbora u znanstveno zvanje, zaposlenici koji imaju matični
broj znanstvenika i zaposlenici koji imaju upisan doktorski studij, kao i osobe izabrane u počasno
zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj i suradnici moraju biti zaposlenici
Sveučilišta u Zagrebu u punom radnom odnosu (100 %) na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Voditelj može biti isključivo zaposlenik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je
izabran u znanstveno zvanje ili professor emeritus.
3. Svaki voditelj ili suradnik mogu se prijaviti na samo jednu potporu.
4. Najveći traženi iznos potpore iznosi 80.000,00 kn. Najveći traženi iznos potpore po članu
istraživačke skupine u pravilu može biti 10.000,00 kn. U slučaju da se zbog nedovoljno zahtjeva
ne iskoriste sva sredstva, tada se prvorangiranim zahtjevima može dodijeliti dodatnih 10.000,00
kn po zahtjevu ako ukupan iznos potpore ne prelazi 80.000,00 kn.
5. Prijedlozi za potpore rangiraju se prema znanstvenim radovima voditelja i suradnika. Voditelj
prijavljuje 5 radova na kojima je autor, a suradnici dodatnih 5 radova (voditelj smije biti autor i na
radovima suradnika). Voditelj i suradnici prijavljuju 10 različitih radova.
6. U obzir se uzimaju objavljeni radovi od 01.01.2012. do roka za podnošenje zahtjeva za potpore te
međunarodni i domaći patenti prihvaćeni od 1.1.2012. do roka za podnošenje zahtjeva za
potpore. Rad mora biti objavljen ili mora imati DOI broj. Ne priznaju se radovi koji su u postupku
objavljivanja.
7. Radovi se boduju u skladu s ovom tablicom:
Kategorija

Bodovi

Q1, Q2 časopis, prihvaćen međunarodni patent

1,0

Časopisi u području arhitekture i urbanizma

0,6

Q3, Q4 časopis, prihvaćeni domaći patent (različit od

0,5

međunarodnog patenta)
Znanstveni radovi u ostalim časopisima

0,2

Radovi na znanstvenim međunarodnim konferencijama

0,15

Q1 označava pripadnost prvom kvartilu u području kojem rad pripada i slično za Q2, Q3, … . Ako
rad pripada različitim područjima, prijavitelj izabire ono područje koje mu najviše odgovara.
Pripadnost članka u časopisu pojedinom kvartilu određuje se za godinu u kojoj je članak
objavljen iz baze http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR. Ako za novije radove podaci
još nisu objavljeni, tada se uzimaju podaci za zadnju poznatu godinu. Časopisi iz područja
arhitekture i urbanizma nalaze se u bazi A&HCI http://ip-science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H u području “Architecture” i drugih srodnih područja.
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8. Radovi voditelja popunjavaju se u tablici za radove voditelja i bodovi za radove se zbrajaju.
Radovi suradnika popunjavaju se u zasebnoj tablici i zbroj bodova za radove suradnika množi se s
0,75, čime se veća težina daje radovima voditelja. Na kraju se bodovi za voditelja i za suradnike
zbrajaju. NAPOMENA: Za svaki rad potrebno je osim uobičajenih podataka za rad (autori, naslov,
naziv časopisa, broj časopisa, stranice, godina objavljivanja) navesti i bazu u kojoj se rad može
naći (WoS, A&HCI), kao i područje rada u navedenoj bazi.
TABLICA ZA PRIJAVU RADOVA VODITELJA
R.
br.
1.

RADOVI VODITELJA:
Referenca rada (potpuna referenca za rad ili patent, baza
WoS / A&HCI, područje u bazi, kvartil)
Rad / patent

2.

Rad

3.

Rad

4.

Rad

5.

Rad

Kategorija rada

Broj
bodova

Q1 / međunarodni
patent

1,0

Zbroj bodova za voditelja potpore:

TABLICA ZA PRIJAVU RADOVA SURADNIKA
R.
br.
1.

RADOVI SURADNIKA:
Referenca rada (potpuna referenca za rad ili patent, baza
WoS / A&HCI, područje u bazi, kvartil)
Rad / patent

2.

Rad

3.

Rad

4.

Rad

5.

Rad

Kategorija rada

Broj
bodova

Q1 / međunarodni
patent

1,0

Zbroj bodova za suradnike potpore:
(Zbroj bodova za suradnike potpore )* 0,75:

9. Potpore se rangiraju prema zbroju bodova voditelja i suradnika:
Zbroj bodova za voditelja potpore:
(Zbroj bodova za suradnike potpore)*0,75:
UKUPNO:
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10. Svi prijavljeni istraživački projekti bodovati će se sukladno predloženim kriterijima te će se izraditi
rang lista uvažavajući postavljene kriterije. Kako bi se nagradila izvrsnost prijavljenih timova s
obzirom na objavljene radove, ostvareni broj bodova predloženog projekta ''i'' normirati će se s
koeficijentom ''ki'' prema izrazu (1):
𝑘𝑖 = (

𝐵𝑖
)
𝐵𝑚𝑎𝑥

(1)

Bi = ostvareni broj bodova prijavljenog projekta ''i''
Bmax = maksimalni broj bodova koji je ostvario neki prijavljeni projekt na natječaju. Maksimalni broj
bodova koji može ostvariti prijavljeni projekt iznosi 8,75 (5 + 5*0,75 = 8,75)

11. Raspodjela sredstava koja će pristići sa Sveučilišta na Fakultet, provesti će se na način da svi
valjani zahtjevi dobiju dio odobrenih (traženih) sredstava koji je proporcionalan broju osvojenih
bodova i to tako da se rasporede sva pristigla sredstva sukladno izrazu (2):
𝑁𝑖 ∗ 𝑁1
𝑁𝑝𝑖 = 𝑘𝑖 (
)
𝑁2

(2)

ki = normirani koeficijent sukladno broju osvojenih bodova projekta ''i'' dobiven prema izrazu (1)
Ni = sredstva koja su odobrena određenom prijavljenom projektu od strane Povjerenstva (1. krug analize)
N1 = sredstva koja su odobrena Fakultetu od strane Sveučilišta (VTP-a) za istraživačke potpore u 2017.
N2 = ukupna normirana odobrena sredstva od strane Povjerenstva svih prijavljenih projekata
Npi = sredstva koja se odobravaju određenom projektu ''i'' nakon normiranja (2. krug analize)
NAPOMENA: Odobreni iznosi od strane Povjerenstva po pojedinom projektu mogu biti jednaki traženom ili
manji u slučajevima ukoliko Povjerenstvo uoči određene nepravilnosti u prijavi projekta.

12. Voditelj i suradnici odgovorni su za točnost pri prijavi radova koji se boduju. Prijava netočnih
podataka za radove i deklariranje netočne kategorije rada diskvalificira prijavu za potporu iz
daljnjeg postupka rangiranja.
13. U slučaju nedoumica vezanih za tumačenje kriterija te raspodjelu sredstava, tumačenje donosi
Povjerenstvo za ocjenu pristiglih zahtjeva. Povjerenstvo sačinjavaju svi članovi Odbora za
znanost, a predsjednik Povjerenstva je Prodekan za znanost.
14. Prijave se podnose na pripremljenim Obrascima, a rok za podnošenje prijava utvrđuje se na
Vijeću Fakulteta.
15. Konačnu rang listu s odobrenim iznosima sredstava po pojedinim projektima (Npi) izraditi će
Odbor za znanost (Povjerenstvo), a prihvaća ju Vijeće Fakulteta.
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