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Competitiveness and Innovation Programme

CIP (Competitiveness and Innovation Programme) instrument 
je Europske komisije komplementaran Sedmom okvirnom pro-
gramu – FP7 čiji je cilj stimulirati  konkurentnost europskih  tvrtki 
te posebno maloga i srednjega poduzetništva. Program traje od 
2007. do 2013. godine.  Ukupnim proračunom, koji prelazi 3,6 mil-
ijardi eura, financirat će se inovacijske aktivnosti i  poduzetništvo, 
uvođenje i šira primjena informacijskih i komunikacijskih teh-
nologija (ICT), tehnologije i  razvoj informacijskog društva te up-
raba obnovljivih izvora energije i racionalna uporaba energije.  

U sklopu CIP-a financiraju se 
inicijative koje mogu pružiti 
potporu znanstvenicima u 
upravljanju intelektualnim 
vlasništvom. Takva je inici-
jativa IPR helpdesk (www.
ipr-helpdesk.org) koji služi 
kao glavni europski izvor in-
formacija o pitanjima intelek-
tualnoga vlasništva u FP7 
programima. Sveučilišta i 
istraživačke ustanove mogu 
i izravno sudjelovati u 
određenim projektima bilo kao partneri, bilo kao pružatelji uslu-
ga. Stoga je korisno pratiti novosti na stranicama toga programa: 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm. 

• Sveučilište je privelo kraju izradu Pravilnika o djelovanju Ureda 
za transfer tehnologije. Pravilnik definira detalje postupka komer-
cijalizacije inovacija putem Ureda te druge zadaće koje će Ured 
imati u pružanju potpore upravljanju intelektualnim vlasništvom 
na Sveučilištu u Zagrebu.
Na sastanku početkom listopada Odbor za istraživanje, raz-
voj i tehnologiju jednoglasno je podržao Pravilnik. Održane su 
i završne konzultacije sa stručnjacima za transfer tehnologije, 
trgovačko pravo te intelektualno vlasništvo. U tijeku je pred-
stavljanje Pravilnika o djelovanju Ureda za transfer tehnologije 
Vijećima područja.

• Sveučilište u Zagrebu osnovalo je Radnu skupinu za doktorske 
programe u sastavu: prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Lovorka Galetić, Ekonomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prof. Stjepan Gračan, Akademija 
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Zdravko 
Lacković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. 
Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 
u Zagrebu; prof. Ozren Prohić, Akademija dramske umjetnosti 
Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemi-
jskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. 
Hrvoje Turkulin, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prof. 
dr. sc. Kristian Vlahoviček, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu te znanstveni novaci: Ksenija Grubišić, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Jasenka Gudelj, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Nenad Malenica, 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Zadaće Radne skupine bit će priprema sveučilišnoga pravilnika 
za doktorske studije i programe, ustrojavanje ureda za doktorske 
programe te ponovna evaluacija doktorskih programa.

Lektura: Lidija Cvikić
Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.

Kontakt:
hrvoje.matakovic@unizg.hr 
arijana.mihalic@unizg.hr 
vlatka.petrovic@unizg.hr 
katarina.prpic@unizg.hr 

Raspored radionica 2008./09.

Sveučilište u Zagrebu u akademskoj godini 2008./09. organizira ra-
dionice o sljedećim temama: Sedmi okvirni program, intelektualno 
vlasništvo i komunikacija s javnošću.

RADIONICE - SEDMI OKVIRNI PROGRAM
studeni  FP7 za znanstvenike u tehničkim znanostima - početna      
  razina*
  FP7 za znanstvenike u tehničkim znanostima - napred-
                na razina**
siječanj  FP7 za znanstvenike u biotehničkim i prirodnim znanos- 
  tima - početna razina*
  FP7 za znanstvenike u biotehničkim i prirodnim znanos- 
  tima - napredna razina**
ožujak   FP7 za znanstvenike u biomedicinskim znanostima -  
  početna razina*
  FP7 za znanstvenike u biomedicinskim znanostima -  
  napredna razina**
svibanj  FP7 za znanstvenike u društvenim i humanističkim  
  znanostima - početna razina*
  FP7 za znanstvenike u društvenim i humanističkim          
                znanostima - napredna razina**

*Teme radionica početne razine - uvod u PF7, projektni ciklus, 
mogućnosti za prijavu projekata, osnove financijskih pravila
** Teme radionica napredne razine - elementi projektne prijave (part 
A/ part B), savjeti za uspješno prijavljivanje, financijska pravila

RADIONICE - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
studeni     Intelektualno vlasništvo u ugovaranju i vođenju     
                  istraživačkih i razvojnih projekata
prosinac   Intelektualno vlasništvo za znanstvenike u prirodnim i  
    tehničkim znanostima
siječanj    Intelektualno vlasništvo za znanstvenike u   
    društvenim i humanističkim znanostima
veljača    Intelektualno vlasništvo za znanstvenike u biomedicin-    
    skim i biotehničkim znanostima
ožujak    Intelektualno vlasništvo za umjetničko područje i dizajn
travanj    Intelektualno vlasništvo u informacijskoj tehnologiji
svibanj    Intelektualno vlasništvo u ugovaranju i vođenju  
    istraživačkih projekata - napredna razina
svibanj–   Upravljanje intelektualnim vlasništvom - napredna  
 lipanj     razina (ciljane radionice)

RADIONICE - KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 
studeni     Kako uspješno predstaviti znanost medijima i javnosti?
ožujak   Kako uspješno predstaviti znanost medijima i javnosti?
svibanj   Kako uspješno predstaviti znanost medijima i javnosti?

Radionice će se održati u prostorima Sveučilišta u Zagrebu, Zvoni-
mirova 8. Sve dodatne informacije objavit ćemo na mrežnim strani-
cama, a možete se javiti i u naše urede.

URED ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE 
mr. sc. Hrvoje Mataković, Zvonimirova 8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4698-136, E-mail: hrvoje.matakovic@unizg.hr, 
http://projects.unizg.hr/ 

URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE 
dr. sc. Vlatka Petrović, Zvonimirova 8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4698-164, E-mail: vlatka.petrovic@unizg.hr, 
http://www.unizg.hr/technology.html 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 
Tamara Dagen, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
Tel: 01/4564-443, E-mail: tamara.dagen@unizg.hr, 
http://www.unizg.hr/
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Sveučilište u Zagrebu koordinator dva odobrena Tempus projekta
Temeljem objavljenih rezultata natječaja za projekte u okviru TEMPUS IV programa, Sveučilište u Zagrebu bit će koordinator i 
ugovaratelj dva projekta.

Projekt pod nazivom Opening University towards Society: Linking Education-Research-Innovation odobreni je Tempus projekt 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Koordinatorica je projekta prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević. Taj 
je projekt iz kategorije projekata strukturalne mjere, a koordinirat će ga Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Članovi su konzorcija 20 
institucija iz Hrvatske i inozemstva.

Drugi će odobreni projekt pod nazivom Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FoSentHE koordinirati Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. Koordinatorica je ovoga projekta prof. dr. sc. Marina Dabić, a riječ je o programu iz kategorije združenih 
projekata, koji će Ekonomski fakultet izvoditi s 11 članova konzorcija. 

Sveučilište u Zagrebu član je konzorcija odobrenoga Tempus projekta pod nazivom Curricula Reformation and Harmonisation in the 
field of Biomedical Engineering kojemu je ugovaratelj University of Patras iz Grčke, a kontakt osoba Sveučilišta u Zagrebu je prof. 
dr. sc. Ratko Magjarević. Sveučilište u Zagrebu također je član konzorcija u odobrenom projektu Identification and Support in Higher 
Education for Dyslexic Students.  Ugovaratelj ovog projekta je Swansea University a kontakt osoba Sveučilišta u Zagrebu je prof. 
dr. sc. Mirjana Lenček.

Proračun svakoga od odobrenih projekata iznosi oko milijun eura, a točan iznos biti će definiran tijekom pregovora. U 
posljednjem pozivu za natječaj programa u okviru Tempus IV projekata objavljenom u travnju 2008. godine Sveučilište u 
Zagrebu predložilo je ukupno 17 projekata. Sveučilište u Zagrebu predložilo je pet projekata u statusu ugovaratelja, dok 
je u njih dvanaest sudjelovalo kao član konzorcija, pri čemu je ugovaratelj bilo neko drugo sveučilište iz Europske Unije.

Svečane promocije doktora znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
Nakon što je 14. rujna 170 kandidata proglašeno doktorima 
znanosti, Sveučilište u Zagrebu organiziralo je još jednu svečanu 
promociju u nedjelju 28. rujna. Tako se ranije proglašenim dok-
torima dva tjedna kasnije pridružilo novih 194 kandidata čime 
je Sveučilište u Zagrebu tijekom rujna promoviralo novih 364 
doktora znanosti.

Svečanost promocije održana je u nedjelju 28. rujna 2008. 
godine u Hrvatskom narodnom kazalištu čemu je prethodila 
svečana povorka kandidata odjevenih u svečane odore, koja je 
krenula od zgrade Sveučilišta do zgrade Hrvatskoga narodnoga 
kazališta.

Tijekom ove svečane promocije rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Aleksa Bjeliš promovirao je 194 doktora znanosti kojima 
su uz diplome uručene i posebno izrađene doktorske medalje te 
knjige doktora znanosti koje sadržavaju cjeloviti prikaz disertacija 
ostvarenih na Sveučilištu u Zagrebu tijekom posljednjega razdoblja.

Organizacijom dviju svečanih promocija, na kojima je promo-
virano 364 novih doktora znanosti, Sveučilište u Zagrebu želi po-
novno istaknuti svoju želju da, kao i u prošlosti, tako i danas, otvori 
najviše akademske krugove širokoj javnosti te da naglasi potrebu i 
obvezu da zajedno s drugim nacionalnim istraživačkim potencijalima 
u međunarodnome okružju i natjecanju istodobno pridonese global-
nim spoznajama te osigura gospodarski i društveni napredak zemlje.
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Dr. sc. Chapin Rodriguez gostujući je predavač na West China 
School of Medicine u Sičuanu u Kini. Dr. sc. Rodriguez doktorirao 
je na Sveučilištu u Cambridgeu, a njegova su istraživanja finan-
cirale ustanove poput Howard Hughes Medical Institute, Medical 
Research Council (Velika Britanija) i National Institutes of Health 
(SAD). Autor je nekoliko publikacija u vrhunskim časopisima, 
a uredio je i više od 550 rukopisa za objavljivanje u prestižnim 
časopisima. Ovo je ljeto održao tri radionice pod nazivom „Writing 
and Speaking About Science Effectively“ za znanstvene novake 
sa Sveučilišta u Zagrebu.

Studirali ste u Sjedinjenim Američkim Državama, Španjolskoj, 
Velikoj Britaniji, a imate i temeljne informacije o visokome 
obrazovanju u Hrvatskoj. U čemu se, po Vašem mišljenju, 
najviše razlikuju sustavi visokoga obrazovanja u ovim zem-
ljama?
Studirao sam u SAD-u i Španjolskoj, a doktorirao sam u Velikoj 
Britaniji. Također imam neizravno iskustvo sa sveučilišnim sus-
tavom u Hrvatskoj. Mislim da najveća razlika postoji između sus-
tava visokoga obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama i 
sustava u drugim zemljama u tome koliko se brzo studenti trebaju 
specijalizirati u određenome području. U Sjedinjenim Državama 
studenti na dodiplomskom studiju mogu općenito birati kolegije u 
mnogo širem rasponu disciplina.Primjerice, student može diplo-
mirati kemiju, a u isto vrijeme može diplomirati i povijest, filozofiju 
ili nešto sasvim drugo. Obrazovanje vezano uz specifično zani-
manje pojavljuje se u SAD-u na poslijediplomskome studiju. Tako 
netko tko je diplomirao povijest može dalje studirati medicinu, 
veterinu ili upisati doktorski studij iz prirodnih znanosti. Situacija 
je mnogo drugačija u drugim zemljama u kojima sam radio gdje 
se veći dio obrazovanja za, primjerice, kemičara ili liječnika odvija 
na dodiplomskoj razini. Kao rezultat toga, mislim da Amerikanci 
uglavnom trebaju završiti i dodiplomsku i poslijediplomsku razinu 
da bi dobili istu razinu znanja i stručnosti koju Europljani imaju već 
nakon završetka diplomskoga studija.
Drugu razliku primijetio sam između mladih znanstvenika (doktor-
skih studenata) u Sjedinjenim Državama i u Hrvatskoj. Doktorandi 
zaposleni na hrvatskim sveučilištima često trebaju podnijeti znatno 
nastavno opterećenje mnogo ranije nego doktorandi u Sjedinjenim 
Američkim Državama. Mislim da to može biti izazov mladim znan-
stvenicima u Hrvatskoj budući da se ne bave  samo istraživanjima, 
nego također rade i kao nastavnici. Time se pruža jedinstvena pri-
lika za poticanje studenata s obzirom na to da se studenti lakše 
povezuju s mlađim nastavnicima i da ih oni lakše mogu potaknuti 
na rad. Naravno, ukoliko su pozitivni i predani svojem radu. 

Možete li usporediti ta tri obrazovna sustava? Koje su pozitivne, a 
koje negativne strane pojedinoga sustava visokoga obrazovanja?
Mislim da sustav visokoga obrazovanja u Sjedinjenim Američkim 
Državama odgađanjem specijalizacije studenata omogućava stu-
dentima na dodiplomskome studiju da istraže više mogućnosti 
prije nego što se odluče za određenu profesiju ili poslijediplomski 
studij. Mislim da se, osim po tome, u načelu sustavi visokoga obra-
zovanja mnogo ne razlikuju. Gledajući onaj dio obrazovanja koji 
uključuje praksu, sustavi se mogu razlikovati po tome koliko poje-
dini sustav omogućava dodiplomskim studentima da uče sudjelo-
vanjem u istraživanjima ili radom u tvrtkama. Takve mogućnosti 
zaista pomažu studentima da se osobno i profesionalno razviju. 
Ja sam imao mnogo mogućnosti za sudjelovanje u istraživanjima 
tijekom dodiplomskog studija u SAD-u, pa čak i tijekom prve go-
dine studija, a čini mi da to nije uobičajeno u Europi. Znam da 
europska sveučilišta omogućavaju studentima da rade istraživanja 
u okviru izrade diplomskih radova i mislim da je to zaista dobro 
i korisno. Međutim, upitno je koliko studenti u ostalim situaci-
jama na dodiplomskome studiju imaju mogućnosti sudjelovati u 
istraživanjima.

   

Razgovor sa Chapinom 
Rodriguezom

Bili ste predavač znanstvenim novacima na nekoliko radi-
onica o pisanju znanstvenih članaka i o tehnikama držanja 
znanstvenih predavanja. Koje ključne informacije o tim pi-
tanjima nedostaju hrvatskim doktorandima?
Sudeći prema mojim iskustvima s tri radionice koje sam održao 
ovo ljeto, mislim da im nedostaju znanja iz dva područja. Jedno 
od njih su jezične vještine – kako na engleskome jeziku opisivati 
stvari na jasan način koristeći prikladne imenice i glagole. Mis-
lim da ta vještina općenito nedostaje većini doktoranata koji nisu 
izvorni govornici engleskoga jezika. Druga je vještina koja im 
nedostaje saznanje o tome kako tijekom komunikacije na jed-
nostavan način prenijeti složene ideje ljudima koji nisu stručnjaci 
za područje o kojemu držite predavanje. To je zapravo problem 
koji je zajednički znanstvenicima i tehničkim stručnjacima u ci-
jelome svijetu, uključujući i zemlje u kojima je engleski materins-
ki jezik. Tehnička komunikacija u mnogome nalikuje marketingu. 
Sa svrhom učinkovitoga komuniciranja govornik mora  „ući  u 
glavu“ publike da bi razumio kakvo predznanje imaju o temi o 
kojoj se govori, koje primjere i izraze će najlakše razumjeti te 
na koji će ih način uvjeriti u važnost i relevantnost svojega rada. 
To je teško čak i ljudima kojima je engleski jezik materinski, a 
još je teže ljudima kojima engleski nije materinski jezik i koji ne 
razumiju uvijek u potpunosti sve jezične i kulturne finese. 

Ovu akademsku godinu provodite u Kini. Koja su znanst-
vena polja najrazvijenija u Kini? Na koji se način financiraju 
istraživanja u Kini? Tko ulaže najviše novca u znanstvena 
istraživanja – kineska vlada, gospodarstvo i poslovni sek-
tor, strani ulagači?
Najnovije OECD-ove statistike pokazuju da je industrija najveći 
ulagač u istraživanje i razvoj i da pokriva oko 70% troškova 
istraživanja. Vlada trenutačno financira nešto više od 20% 
istraživanja. Teško se može procijeniti odražava li ovo snažan 
industrijski razvoj, a također je teško procijeniti koliki postotak 
ovih ulaganja iz industrije dolazi zapravo od ulagača izvan Kine. 
Što se tiče budućnosti, Kina je izradila srednjoročni i dugoročni 
program razvoja znanosti i tehnologije (2006-2020) i u njemu 
kao prioritete navodi energiju, intelektualno vlasništvo, poslovni 
razvoj i inovacije, industrijsko istraživanje i razvoj, zajednička 
istraživanja između industrije i akademske zajednice, naprednu 
proizvodnju i biologiju. Kineska vlada također pokreće inicijativu 
za financiranje velikih istraživanja koja će se baviti zaraznim 
bolestima, genetski modificiranim razvojem usjeva i biokemijom 
proteina.

Kontakt: rodriguez.chapin@gmail.com
   



Alicia Blaya Algarra je pravni stručnjak za intelektualno vlasništvo 
i pitanja intelektualnog vlasništva u istraživačkim projektima. Već 
je 6 godina pravni savjetnik u IPR-Helpdesk-u, a od 2005. godine 
je i koordinator Pravnog tima unutar IPR-Helpdeska, te odgovorna 
za edukaciju usmjerenu na sveučilišta i mala i srednja poduzeća. 
Alicia Blaya Algarra je i predavač na poslijediplomskom magistar-
skom studiju o inovacijama, a također je i autor nekoliko publikaci-
ja iz različitih područja intelektualnog vlasništva. Držala je brojne 
seminare o širokom rasponu tema intelektualnog vlasništva, re-
levantnih za istraživačke projekte, a također i o regulativi vezanoj 
uz intelektualno vlasništvo i inovacije. Alicia Blaya Algarra održala 
je u Zagrebu 29. listopada radionicu o praktičnim pitanjima in-
telektualnog vlasništva u projektima Sedmog okvirnog 
programa (FP7), koju su zajednički organizirali IPR 
Helpdesk, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatski institut za 
tehnologiju.

Zašto je intelektualno vlasništvo toliko važno za 
istraživače? 
Intelektualno vlasništvo je pitanje koje se nalazi u 
srži istraživanja, a također i drugih aktivnosti veza-
nih uz kreativnost i inovacije; svijest o intelektualnom 
vlasništvu izuzetno je važna za sve one koji rade sa 
znanjem i koji stvaraju nova znanja. 
Istraživači bi trebali imati barem osnovna znanja o in-
telektualnom vlasništvu iz nekoliko razloga: 
- u situacijama kada su istraživači koncentrirani na novi 
i obećavajući istraživački projekt oni bi osim znanstvene 
literature trebali koristiti i patentne dokumente, koji su 
za njih izvor vrijednih informacija, ali koji se nažalost 
dosta rijetko koriste u praksi; 
- prilikom dobivanja rezultata istraživanja istraživači 
bi trebali znati kako funkcionira sustav intelektualnog 
vlasništva kako bi bili sposobni da, primjerice, koliko 
god je moguće usklade objavljivanje publikacija s aktivnostima 
zaštite i eksploatacije; 
- kako da ne povrijedili prava drugih stranaka: prava svojih kolega, 
prava trećih osoba ili čak prava svojih institucija, što je također 
moguće. 
Poruka koja se ovdje može iščitati jest da je izuzetno važno znati 
na koji način funkcionira sustav zaštite intelektualnog vlasništva, 
kako bi se mogle donijeti najbolje odluke u svakom pojedinačnom 
slučaju.

U kojoj bi fazi istraživačkog projekta istraživači trebali početi  
s vođenjem brige oko zaštite intelektualnog vlasništva? Kak-
va vrsta podrške im je potrebna kako bi učinkovito upravljali 
intelektualnim vlasništvom? 
O zaštiti intelektualnog vlasništva treba razmišljati od početka 
projekta; idealno bi bilo zapravo i prije samog početka projek-
ta.  U općenitom kontekstu, koji se odnosi na svakodnevni rad 
na Sveučilištu a ne nužno samo na FP projekte, o intelektual-
nom vlasništvu se treba pobrinuti  prije nego započne nova linija 
istraživanja. 
Istraživači bi naravno trebali imati podršku svojih institucija, u obliku 
odgovarajuće politike intelektualnog vlasništva, smjernica za up-
ravljanje intelektualnim vlasništvom i efikasan transfer tehnologije, 
Ureda za transfer tehnologije i sl. Istraživači također mogu koristiti 
besplatne usluge, poput IPR-Helpdesk-a gdje mogu postavljati pi-
tanja, i gdje mogu dobiti pomoći oko nedoumica vezanih uz pravila 
i praksu intelektualnog vlasništva.

Koja je uloga IPR-Helpdesk-a? Kako je osnovan? Kakvi su 
vam planovi za budućnost? 
IPR-Helpdesk je inicijativa Europske Unije, koji je započeo kao pilot 
akcija 1998. godine. Od 2002. godine pa nadalje, Sveučilište u Ali-
canteu je koordinator projekta, koji se od tada pa sve do 2007. go-
dine financira iz sredstava Okvirnog programa. Od studenog 2007. 
do 2010. godine, IPR-Helpdesk nastavit će i dalje pružati pomoć 
u pitanjima intelektualnog vlasništva u europskim istraživačkim 
projektima, a posebno ćemo se usmjeriti na pružanje pomoći 
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malim i srednjim poduzećima (SME) i javnim istraživačkim orga- 
nizacijama, uključujući i sveučilišta. Sada smo sastavni dio većeg
projekta, kojeg financira Competitiveness and Innovation Pro-
gramme (CIP), a projekt se zove „IP Awareness and Enforce-
ment: Modular Based Actions for SMEs“.  
Sveučilište u Alicanteu ponovo je koordinator ove izazovne inici-
jative, sastavljene od 26 partnera, od kojih 20 partnera čine nacio-
nalni patentni uredi iz različitih europskih zemalja. IPR-Helpdesk, 
koji u potpunosti vodi Sveučilište u Alicanteu, usredotočen je na 
pitanja intelektualnog vlasništva u europskim projektima, a ostali 
partneri bave se općim pitanjima intelektualnog vlasništva, oso-
bito putem svoje InnovAccess mreže i mrežnih stranica.
IPR-Helpdesk uskoro će pokrenuti nove mrežne stranice, u koje 
smo uložili puno truda i rada - nadamo se da će korisnicima biti 

jednostavnije za korištenje nego postojeće mrežne stranice.

Koliko je istraživača do sada zatražilo pomoć od IPR-
Helpdesk-a? Koja su vam pitanja najčešće postavljali 
istraživači? 
Teško je napraviti pouzdanu procjenu, ali usudila bih se reći 
da nas je kontaktiralo nekoliko stotina ljudi. Njihova pitanja ug-
lavnom su vezana uz problematiku intelektualnog vlasništva ti-
jekom pisanja projektnog prijedloga, ali također su se odnosila 
i na background, zajedničko vlasništvo, licenciranje, pitanja ve-
zana uz objavljivanje i zaštitu i pravilno sastavljanje IP klauzule u 
konzorcijskom ugovoru.

Kada bi trebali sumirati prethodno iskustvo i dati samo jedan 
savjet istraživačima - što biste im savjetovali? 
Ovo je  teško pitanje i o njemu bih mogla puno napisati. U svakom 
slučaju, rekla bih im: budite pametni i ne podcjenjujte vrijednost 
sustava intelektualnog vlasništva; ukoliko znate kako taj sustav 
funkcionira, on će vam pomoći da izvučete najveću korist za svoj 
posao.

ZNATE LI...
• Rad Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu djelomično 
je financiran iz Hrvatskoga projekta tehnologijskog razvitka. U sk-
lopu evaluacije izvedbe cjelokupnog projekta predstavnici Svjetske 
banke u listopadu su posjetili Sveučilište. Održan je uspješan sas-
tanak na kome su prikazane dosadašnje aktivnosti Sveučilišta u us-
postavljanju sustava za transfer tehnologije te dogovoreni planovi za 
sljedeću projektnu godinu.

• Sveučilište u Zagrebu priprema godišnji skup svih znanstvenih 
novaka. Nakon sastanka sa znanstvenim novacima sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu, održanog u studenom 2007. godine na koje-
mu se razgovaralo o statusu znanstvenih novaka na Sveučilištu u 
Zagrebu te njihovim nastavnim obvezama i istraživačkom radu, 
u pripremi je novi sastanak sa znanstvenim novacima. Sastanak 
će se održati krajem studenog 2008. godine. O radu i aktivnos-
tima radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu 
pročitajte na internetskoj stranici http://rektorat.unizg.hr/755.0.html.


