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Temeljna je misija Centra za interdisciplinarna istraživanja pospješiti suradnju među 
Odsjecima i Katedrama iz područja društvenih i humanističkih znanosti na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku, zatim unaprijediti suradnju među sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku iz brojnih znanstvenih područja, a potom i osnažiti te 
zasnovati suradnju sa sveučilištima na nacionalnoj i internacionalnoj razini. 

U skladu s tim, temeljna misija Centra sastoji se od premošćivanja formalnog 
razgraničenja društveno-humanističkih znanosti i znanosti koje pripadaju STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) području kao odgovor na 
izazove 21. stoljeća. 

Vizija je Centra uspostavljati i intenzivirati komunikaciju sa stručnjacima iz privatnog 
sektora, a s ciljem promjene negativnih trendova zapošljavanja i poticanja 
konkurentnosti stručnjaka iz društveno-humanističkih znanosti. Osim toga, članovi 
Centra zagovaraju interdisciplinaran i transdisciplinaran pristup rasvjetljavanju 
složenih društvenih fenomena iz prethodnih povijesnih razdoblja, kao i društvenih 
fenomena 21. stoljeća. Vizija djelovanja Centra također uključuje podizanje svijesti 
šire javnosti o primjenjivosti i korisnosti znanja stručnjaka iz društvenih i humanističkih 
znanosti te o njihovoj tržišnoj vrijednosti i konkurentnosti u javnom i privatnom sektoru. 
Naposljetku, Centar okuplja i povezuje strukovna društva iz brojnih područja, kao i 
udruge civilnog društva.

O nama



Međunarodni interdisciplinarni 2. Kongres Centra za interdisciplinarna istra-
živanja Filozofskog fakulteta Osijek: »Izazovi obrazovanja« svojim tematskim 
okvirom otvara mogućnost iznošenja spoznaja zainteresiranoj javnosti svima onima 
koji: 

1. interdisciplinarno pristupaju istraživanju povijesti odgoja i obrazovanja; 

2. istražuju izazove suvremenog odgoja i obrazovanja iz interdisciplinarne 
perspektive; 

3. interdisciplinarno pristupaju istraživanju prošlih, sadašnjih i budućih odgojnih 
i obrazovnih izazova; 

4. primjenjuju interdisciplinaran pristup u odgojnoj i obrazovnoj praksi. 

Na kongres su pozvani sudjelovati stručnjaci (teoretičari i/ili praktičari) koji potječu 
iz svih područja znanosti i umjetnosti. Uz to, na kongresu mogu sudjelovati i studenti 
svih razina studija, a za koje će biti organizirane zasebne sekcije. 

Kongres će se održati 3., 4. i 5. studenog 2022. godine u hibridnom obliku: u Maloj 
vijećnici Filozofskog fakulteta (dvorana broj 39) i online putem platforme Zoom. 
Rok za slanje sažetka je do 23. rujna 2022. godine. Službeni su jezici kongresa 
hrvatski i engleski. 

Svi prijavljeni sudionici kongresa bit će pravodobno obaviješteni o detaljima vezanim 
uz realizaciju kongresa. Osim toga, svi sudionici bit će pozvani poslati svoje radove 
nastale na temelju sudjelovanja na kongresu, i to na dvama službenim jezicima 
kongresa: hrvatskom i engleskom. Upute autorima i ostale informacije vezane uz 
objavljivanje u zborniku bit će dostavljene uz poziv za slanje cjelovitih radova, koji će 
biti odaslan nakon održavanja kongresa. 

Programsko-organizacijski odbor: 

Zlatko Miliša (predsjednik), Davor Balić (potpredsjednik), Sergej Filipović, Igor Josipović, 
Juraj Jurlina, Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović i Nemanja Spasenovski.
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