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Predstavljamo nove prorektore za područja znanosti i tehnologije na
Sveučilištu u Zagrebu
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za
inovacije, transfer tehnologije i komunikacije

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost,
međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

• od 1983. zaposlen na Sveučilištu u
Zagrebu na Veterinarskom fakultetu;
• 2014. godine izabran za redovitog
profesora u trajnom zvanju.
Bio pomoćnik dekana za komunikacije
na Veterinarskom fakultetu, a od 2008. je
predstojnik Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju, prije čega je bio pročelnik Odjela za
temeljne prirodne i pretkliničke znanosti.
Bio je član Vijeća za obrazovanje odraslih te još četiriju državnih
tijela, vezanih uz polje veterine. Danas je član nacionalnog Savjeta
za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te je
suosnivač je Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
Hrvatske u kojem je obnašao razne funkcije, a za svoj je rad dobio i
dva priznanja.
Objavio je preko 150 publikacija, održao je četiri pozvana predavanja, a recenzent je u dva domaća znanstvena časopisa.
Aktivan je na području inovacija i transfera tehnologije. Kroz projekt „Proizvodnja janjetine s ekološkim znakom Hrvatske" izradio
je i tri studije i dva programa, zaštićen je žig „Eko janje" te osnovana
spin-off tvrtka „Eko janje". Vodio je tri stručne tribine na temu inovacija u području veterine i suradnik je Udruge inovatora Hrvatske.
Utemeljio je međunarodni sajam ideja, inovacija, novih tehnologija
i proizvoda u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji Agro ARCA,
čijim je počasnim predsjednikom imenovan 2013. Za rad u tom
području dobio je nekoliko priznanja.
Bio je predsjednik Hrvatskog društva fiziologa, čiji je danas član
Upravnog odbora i rizničar. Član je i Upravnog odbora Hrvatskog
veterinarskog društva.
Prof. dr. sc. Šimpraga se bavio promidžbom i popularizacijom
znanosti na televiziji i radiju, gdje je kao autor, urednik ili producent sudjelovao u 600 televizijskih i 50 radijskih emisija.
Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2001, za popularizaciju i
promidžbu znanosti, posebice u području biomedicinskih znanosti, grana veterina, te nagrade „Libar Marka Marulića" za rad na utemeljenju i razvoju Veleučilišta „Marko Marulić" u Kninu (2010).

• od 1985. godine zaposlen na
Sveučilištu u Zagrebu na Medicinskom
fakultetu;
• 2012. je izabran u redovitog profesora
u trajnom zvanju za predmete
Neuroznanost i Anatomija.
Na Medicinskom fakultetu bio je
prodekan za znanost u pet mandata. Na
Fakultetu i Sveučilištu je bio voditelj ili
član brojnih odbora, povjerenstava i sl.
Član je upravnih i organizacijskih tijela vodećih europskih i svjetskih organizacija u području neuroznanosti.
Uže područje rada profesora Judaša je razvojna neurobiologija
i neuroanatomija ljudskog mozga te evolucijska i usporedbena
neuroanatomija. Dosad je objavio gotovo 200 publikacija, citiranih i u vodećim svjetskim udžbenicima, priručnicima i monografijama. Bio je pozvani predavač na brojnim međunarodnim
skupovima i školama, recenzent za više od 100 radova inozemnih istraživača u 12 uglednih časopisa, a član je uredničkog odbora šest međunarodnih časopisa. Objavio je 29 nastavnih tekstova.
Suosnivač je Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga kojemu
je jedno vrijeme bio i predsjednik, te Hrvatskog društva za neuroznanost, kojem je trenutno potpredsjednik. Uz akademika Ivicu
Kostovića, najzaslužniji je za razvitak neuroznanosti u Hrvatskoj, kako po svom znanstvenom radu tako i po ključnoj ulozi u
osnivanju katedre, Instituta, stručnog društva te sveučilišnih
kolegija i studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.
Dobitnik je godišnje državne nagrade za znanost (2012), nagrade
MEF-a za iznimnu znanstvenu produktivnost (2011) te nagrade
za mentora najproduktivnijeg doktoranda (2013).
Prof. dr. sc. Judaš imao je bitnu ulogu u osnivanju prvoga modernog i integriranog diplomskog kolegija Temelji neuroznanosti
(ujedno je i prvi autor prvoga hrvatskog udžbenika neuroznanosti), te prvoga doktorskog studija iz neuroznanosti na MF
u Zagrebu, to jest u Hrvatskoj (2004. do danas).

Ova publikacija je izrađena u okviru
projekta BISTEC koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog
fonda za regionalni razvoj

Europska unija

01

Ulaganje u budućnost

Konzultacijski seminar za izradu kurikuluma u sklopu projekta MODOC
U sklopu projekta „Modernizacija
doktorske izobrazbe kroz implementaciju HKO-a – MODOC“, 26.
lipnja 2014. na Sveučilištu u Zagrebu organiziran je konzultacijski
seminar za izradu kurikuluma za
unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada.
Na seminaru su, uz prorektore za
znanost sveučilišta u Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru i Splitu,
prisustvovali i predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i
Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Stručnjakinja iz Velike Britanije zadužena za izradu kurikuluma, dr. Lisa Cowey, koja je svoju karijeru posvetila razvijanju programa aktivnosti za jačanje transfera tehnologija
i unaprjeđenje transfernih vještina, detaljno je na sastanku
predstavila i obrazložila koncept i prijedlog kurikuluma,
nakon čega je uslijedila konstruktivna rasprava koja je rezultirala izradom kurikuluma.
Izrada kurikuluma slijedila je fazu određivanja i dogovora
o obrazovnom i profesionalnom kontekstu u kojem kuri-

kulum treba razviti i isporučiti, te
fazu uključivanja potreba doktoranada i zahtjeva tržišta rada. Kurikulum
je tako razvijen na temelju rezultata
provedenih istraživanja među doktorandima i poslodavcima te izrađene
„Studije o osobnim i stručnim kompetencijama doktoranada u Hrvatskoj” i
„Studije o očekivanjima i percepciji
hrvatskih poslodavaca o doktorandima i njihovim kompetencijama”, kao odgovor na trenutno stanje doktorskih
studija hrvatskih sveučilišta i aktualna kretanja na tržištu
rada.
Kurikulum, između ostalog, sadrži program radionica za
kontinuirani razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija
doktoranda tijekom doktorskoga studija, čime su ostvareni
preduvjeti za uključivanje programa razvoja profesionalnih
i osobnih kompetencija u postojeće doktorske programe,
bez obzira na specifičnost pojedinih doktorskih programa
i znanstvenih područja u kojima se izvode.
Kurikulum se može naći na web stranicama MODOC projekta, www.modoc.hr.

Uspješna prekogranična suradnja sa Slovenijom:

Započela provedba inovativnog projekta MARATON
Projekt „Obogaćujemo mlade kadrove za razvojne odjele
u poduzećima – uspostava potporne usluge za poduzeća
u obliku on-line burze istraživačkih studentskih radova
u poduzećima (MARATON)” financiran je putem IPA
programa Slovenija – Hrvatska, a nastavak je uspješne
suradnje na projektu SPRINT, financiranog putem istog EU
fonda. Vodeći partner je ZRS Bistra Ptuj, a uz Sveučilište u

Zagrebu, partneri su još
TehnoCenter Univerze v
Mariboru d.o.o., Tehnološki
center za električne stroje TECES, Razvojni center Murska
Sobota, Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o.,
Zagorska razvojna agencija d.o.o., te Agencija za razvoj
Varaždinske županije – AZRA d.o.o. Sveučilište u Zagrebu
sudjeluje u projektu kroz aktivnosti Centra za istraživanje,
razvoj i transfer tehnologije (CIRTT).
Projekt MARATON potiče suradnju gospodarstva
i istraživačkih institucija putem prve regionalne
on-line burze studentskih istraživačkih radova
www.studentsforindustry.eu. On-line burza studentskih
istraživačkih radova je dvojezičan alat za povezivanje
inovativno orijentiranih poduzeća i organizacija, studenata
i učenika (kao potencijalnih budućih zaposlenika),
istraživača u razvojnim odjelima poduzeća, te istraživačamentora u visokoškolskim ustanovama.
Cilj burze je da se studenti i prije završetka studija, kroz
stručne prakse, manje istraživačke projekte te kroz završne i
diplomske radove uključe u aktivnosti istraživanja i razvoja
za male i srednje tvrtke koje same nemaju kapaciteta za
istraživanje i razvoj.
Burza je besplatna za korištenje i dostupna svima
te pozivamo sve zainteresirane studente i učenike,
poduzeća i organizacije da nam se pridruže pri svladavanju
izazova i poticanju poduzetničkoga duha te da se
registriraju na burzi: www.studentsforindustry.eu.
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Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije.
Njen sadržaj isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu i ni na koji se način ne
može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Predstavljamo novu mrežnu stranicu CIRTTa i baze transfera tehnologije
Zahvaljujući EU projektu BISTEC iz IPA programa, CIRTT je postavio novu internetsku stranicu koja sadrži baze
podataka o aktivnostima transfera tehnologije na Sveučilištu. Baza podataka sačinjena je kao lako pretraživ i
pregledan portfelj istraživačkoga znanja, tehnologija, kompetencija i opreme koje Sveučilište u Zagrebu nudi
industriji i ostalim institucijama. Baza će se redovito nadopunjavati novim podatcima, a namjera CIRTT-a je
budućim aktivnostima mapirati preostale sastavnice Sveučilišta. Modernizirana internetska stranica nudi
informacije iz područja inovacija, transfera tehnologije i aktivnosti CIRTT-a: http://cirtt.unizg.hr/, a prate je
CIRTT Facebook i LinkedIn stranice koje redovno objavljuju novosti i zanimljivosti.
Baza istraživačkih skupina dostupnih za suradnju i partnerstvo
Svrha je ove baze predstavljanje istraživačkih skupina fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupnih za suradnje
i partnerstva u istraživanju i razvoju s industrijskim i akademskim partnerima. Baza je rezultat višegodišnjeg
procesa tehnološkog mapiranja koji se provodi od 2012. godine a sadrži 301 profil sa šesnaest sastavnica Sveučilišta. Svaki profil sadrži kratak sažetak aktivnosti istraživačke skupine, znanja i usluga koje nude te druge
korisne informacije za potencijalne partnere.

Baza međunarodnih istraživačkih projekata
Od 2009., svi međunarodni projekti na Sveučilištu u Zagrebu bilježe se u bazi međunarodnih projekata. Bazu
možete pretraživati prema sastavnici, liniji financiranja i ključnim riječima.

Baza tehnologija dostupnih za licenciranje i komercijalizaciju
Inovativne tehnologije koje su razvili istraživači sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz ove baze, CIRTT nudi za
licenciranje tvrtkama za daljnje istraživanje ili razvoj proizvoda. Svaki profil tehnologije sadrži kratak opis
inovacije te druge korisne informacije poput prednosti i tržišne prilike za potencijalne stjecatelje licence.

Baza stručnih usavršavanja namijenjenih stručnjacima iz gospodarstva
Brojna stručna usavršavanja namijenjena cjeloživotnoj izobrazbi stručnjaka iz gospodarstva koja nude sastavnice Sveučilišta u Zagrebu biti će objedinjena u ovoj bazi. Svaki profil će sadržavati kratak opis, mjesto i
vrijeme događaja te druge korisne informacije za potencijalne polaznike.

Baza tvrtki zasnovanih na znanju otvorenih za ulaganja ili suradnju
Ovdje će se moći pronaći popis tvrtki temeljenih na znanju koje su osnovali istraživači i studenti Sveučilišta
u Zagrebu. Uprave tvrtki traže ulagače ili partnere za suradnju. Svaki profil tvrtke sadrži kratak opis tvrtke,
tehnologiju, tim te druge korisne informacije za potencijalne partnere.

Baza stručnih usluga namijenjenih korisnicima iz gospodarstva i drugih institucija
U ovoj bazi ćemo predstaviti popis stručnih usluga i/ili usluga pristupa infrastrukturi namijenjenih
stručnjacima iz gospodarstva i drugih institucija koje nude sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživanje Triple Helix modela u Hrvatskoj odredili snage i slabosti, izazove i prilike u funkcioniranju
U Centru za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu 22. srpnja 2014. organizirana je fokus
grupa na temu takozvanoga „Triple Helix“ modela, koji se u
zadnjih 20 godina razvio u široko prihvaćen konceptualni
okvir koji okuplja tri (točnije četiri) glavna društvena
aktera: sveučilište - vladu - gospodarstvo i civilno društvo,
osiguravajući bolji temelj za društveni i ekonomski razvoj.
U naredne dvije godine OECD će putem provedbe EU
projekta The Western Balkan Enterprise Development
and Innovation Facility vrijednoga oko devet milijuna eura
nastojati putem tehničke podrške unaprijediti održivost
„Triple Helix“ modela u regiji.
OECD, Ministarstvo gospodarstva i Sveučilište u Zagrebu
organizirali su nekoliko rasprava ovoga koncepta kako bi

sustava na području Hrvatske. Uvodni govor održao je
prof. dr. sc. Srđan Novak, voditelj Centra za istraživanje,
razvoj i transfer tehnologije, pruživši pregled situacije iz
perspektive istraživača i predavača Sveučilišta u Zagrebu,
prenoseći prisutnima dugogodišnje iskustvo iz područja
transfera tehnologije.
Tijekom diskusije zaključeno je da se glavni problem ogleda
u nužnosti temeljitih promjena u smjeru gospodarstva
temeljenog na znanju i inovativnosti. U situaciji smanjenja
državnoga proračuna i profitabilnosti malih i srednjih
poduzetnika, potrebne su temeljite reforme kako bi se
unaprijedio inovacijski sustav. Zbog toga će biti potrebno
ulagati u pripremu i prijavu EU projekata jer se velika
očekivanja polažu na izvore sredstava iz EU programa.
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Veliki interes industrije na trećim CIRTT-ovim susretima istraživača i industrije s temom
„Informacijske i komunikacijske tehnologije“
Treće susrete koji se provode u sklopu IPA projekta „BISTEC“, obilježila je izuzetna posjećenost
industrije, sa čak 30 predstavnika od ukupno
60-ak sudionika, dok su ostali sudionici bili
dijelom istraživači sa Sveučilišta ili instituta,
kao i predstavnici raznih udruga i agencija.
U petak, 3. listopada 2014., na Sveučilištu u Zagrebu, u organizaciji Centra za istraživanje, razvoj i
transfer tehnologije (CIRTT), održani su susreti poslovnoga umrežavanja (eng. brokerage event) koji su okupili 60 sudionika – predstavnika tvrtki te istraživača sa
Sveučilišta u Zagrebu i drugih istraživačkih institucija.
U uvodnom dijelu sudionike su pozdravili dr. sc. Vlatka
Petrović, voditeljica Ureda za transfer tehnologije pri
CIRTT-u, Ivan Božac iz Hrvatske gospodarske komore te
Ivan Ante Nikolić iz ogranka Hrvatske udruge poslodavaca –
HUP-Udrugainformatičkeikomunikacijskedjelatnosti.
Nakon toga su održana kratka tematska predavanja. U
prvom dijelu Katarina Vukušić, iz Agencije za mobilnost
i programe EU, predstavila je Obzor 2020 i dala nove informacije za 2015. u ICT području, a prof. dr. sc. Mario Kovač,
stručni član hrvatske delegacije programskog odbora LEIT:
ICT govorio je o svojim iskustvima u stvaranju radnoga programa za ICT, u periodu od 2016. do 2017. Zatim su predstavljene tri tvrtke koje blisko surađuju sa znanstvenom
zajednicom Sveučilišta u razvoju novih proizvoda. Siniša
Drobnjak iz tvrtke S.D Informatika d.o.o. predstavio je suradnju s Fakultetom elektronike i računarstva na području

biomedicinskoga inženjerstva, Ante Sarjanović iz tvrtke
Mireo d.d. u bliskoj suradnji s Prometnim fakultetom u razvoju sustava optimiziranja rute dostavnih vozila te Ninoslav
Vitas iz tvrtke APLIKATA d.o.o. koji je govorio o suradnji
s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Zatim je Miroslav Petrović predstavio društvenu mrežu Publiconn koja
sudionicima skupa omogućuje nastavak suradnje i komunikaciju nakon susreta putem on-line alata koji ujedno sadrži
informaciju o natječajima i linijama financiranja EU-a.
Nakon uvodnog dijela održano je gotovo 300 individualnih poslovnih sastanaka na kojima su sudionici imali priliku razgovarati s većim brojem potencijalnih partnera te
s njima razmijeniti informacije o tvrtki ili instituciji koju
predstavljaju, a s ciljem pronalaženja potencijalnih partnera
radi zajedničke prijave na natječaj za područje Informacijske i komunikacijske tehnologije, u okviru programa Obzor
2020, ili ostvarenja međusobne suradnje na nekom drugom
području. Susreti s temom „Informacijske i komunikacijske
tehnologije“ organizirani su u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije i Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Najavljujemo edukativna ili networking događanja za istraživače. Za detalje pratite stranicu cirtt.unizg.hr!
Četiri radionice
Dva okrugla stola
Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju za
prirodne i tehničke znanosti (prosinac)
Starting-up and spinning-out (prosinac)
Stvaranje vrijednosti iz znanja - uvod u upravljanje inovacijama
(siječanj)
Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju za
društvene i humanističke znanosti (veljača)

Od spoznaje do spin-off tvrtke (prosinac)
Suradnja s industrijom (veljača)

Susreti istraživača i industrije
Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora,
pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija (siječanj)

Inovacijska konferencija (ožujak)

Središnja agencija za ugovaranje i
financiranje
www.safu.hr
info@safu.hr
Više informacija o EU fondovima
pronađite na www.strukturnifondovi.hr

Glavna urednica:
Vlatka Petrović
Uredništvo:
Sanja Galeković
Arijana Mihalić
Slaven Mihaljević
Iva Radočaj Novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
www.mzos.hr
znanost@mzos.hr

Zahvaljujemo Ini Štander i Kristini Ferenac na prilozima.
Lektura: Maša Musulin
Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I
TRANSFER TEHNOLOGIJE
cirtt.unizg.hr
facebook.com/cirttunizg
linkedin.com/companies/cirttunizg
URED ZA DOKTORSKE STUDIJE I PROGRAME
www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski_studiji
Projekt BISTEC provodi:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
10000 Zagreb, HR
telefon: +385 1 4564 111
faks: +385 1 4830 602
www.unizg.hr

