
Radionica za polaznike doktorskog studija, 11. svibnja 2018. 

Naslov radionice: Važnost bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete 

znanstvene produktivnosti 

Opis  
Projektom e-Izvori želi se poboljšati pristup inozemnim istraživačkim publikacijama i bazama podataka, 

čime se izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za hrvatske znanstvenike kao i na 

otvaranje mogućnosti bolje međunarodne vidljivosti naših znanstvenika i njihovih znanstvenih 

rezultata. Osiguranim pristupom, organiziranim izobrazbama te informiranošću ciljanih skupina – 

znanstvenika i nastavnog osoblja u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama pridonosi se povećanju 

korištenja nove znanstvene literature, što je u izravnoj međuzavisnosti s povećanjem kvalitete 

znanstvenoga rada hrvatskih znanstvenika. 

Na predavanju će se govoriti o vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti znanstvenika hrvatske 

akademske zajednice kroz metrije znanstvene produktivnosti i bibliometrijske pokazatelje, o izvorima 

znanstvenih informacija kao i o relevantnim sekundarnim izvorima informacija - bibliografskim i 

citatnim bazama podataka.  
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Životopis 
Goranka Mitrović, dipl.ing.geol./dipl.bibl., viša knjižničarka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, 

specijalistica u području bibliometrije i scientometrije te predmetni stručnjak područja prirodnih i 

primijenjenih znanosti, također gostujuća predavačica na doktorskom studiju Geografije PMF-a 2017. 

godine u okviru kolegija „Znanstveni rad“. Članica savjetodavnog povjerenstva E-projekta.  

Od 2013. godine predavač u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara: Vrednovanje 

znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa. 

Od 2004. godine zadužena za vrednovanje znanstvenih radova znanstvenika hrvatske akademske 

zajednice za potrebe napredovanja u viša znanstveno-nastavna zvanja te dodjelu ovjerenih potvrda 

znanstvenicima hrvatske akademske zajednice prilikom napredovanja u viša znanstveno nastavna 

zvanja kao i evaluaciju domaćih znanstvenih i stručnih časopisa za potrebe uredništvima časopisa kod 

procjene časopisa Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost. 

 

Radionica se odvija u okviru Projekta „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima 

znanstvenih i stručnih informacija - e-izvori” 

Naziv projekta: Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija 

Skraćeni naziv projekta: e-Izvori 

Nositelj projekta:  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Upravljačko tijelo – UT: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske 

Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 

tel:%2B385%201%20616%204054


Posredničko tijelo razine 2 – PT2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – 

Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima 

Tematski cilj/Prioritetna os – OP ULJP 2014. – 2020.: TC 10 Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje 

i stručno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje 

Specifični cilj – OP ULJP 2014. – 2020.: 10.ii.3 Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače 

Postupak dodjele bespovratnih sredstava: izravna dodjela sredstava 

Vrijeme provedbe: 60 mjeseci (5 godina) 

Početak provedbe: 2016. 

 


