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Za pomoć kod izrade ovoga Programa rada pristupnika za rektora zahvaljujem članovima 

svojega tima, prorektorima, dekanima i čelnicima sastavnica Sveučilišta, studentima i drugim 

dragim prijateljima. 
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1. SAŽETAK 
 
 

Sveučilište u Splitu u posljednje je vrijeme napravilo velike pomake u kvaliteti na 

mnogim područjima. Prema procjeni svjetskih rang lista kao što su Times Higher Education, 

U.S. News & The World Report, Thomson Reuters/Clarivate Analytics i Webometrics, postali 

smo najbolje regionalno sveučilište. Uz ponos osjećamo i obvezu da i dalje ustrajemo na 

podizanju kvalitete, vidljivosti, transparentnosti i prepoznatljivosti. 

Program jasno iskazuje moje namjere u kojem ću pravcu sa svojim suradnicima i svim 

djelatnicima razvijati Sveučilište u Splitu, ponajprije kroz 4 strateška područja, a sažeto prema 

ciljevima. 

 
1. ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAŠTVO  
 
Ciljevi: 

1. Instalirati znanstveno-istraživačku infrastrukturu vrijednu 189,6 milijuna kuna 

bespovratnih sredstava;  

2. Postati regionalni znanstveno-istraživački centar izvrsnosti;  

3. Uspostaviti kolaborativne znanstveno-istraživačke projekte (poput projekata u Centru 

kompetencija) s domaćim tvrtkama i institucijama; 

4. Iskoristiti perspektivu kolaborativnih međunarodnih projekata;  

5. Osigurati dolazak stranih znanstvenika i studenata;  

6. Omogućiti uvjete za ostanak i rad mladih znanstvenika i nastavnika; 

7. Razviti akademski poticanu stanogradnju; 

8. Pokrenuti aktivnosti Centra za znanstvenu edukaciju i komunikaciju; 

9. Pokrenuti aktivnosti Centra za humanistička, društvena i umjetnička istraživanja; 

10. Studentima osigurati razvijanje znanstveno-istraživačkih kompetencija; 

11. Ustrojiti doktorsku školu na temeljima postojećih poslijediplomskih studija sa oznakama 

visoke razine kvalitete; 

12. Stvoriti prikladni okvir umjetničkog istraživanja i stvaralaštva; 

13. Razviti inkubator za visoke tehnologije – 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz 

tvrtku „Unist Tehnološki park“ u vlasništvu Sveučilišta sa planiranim generiranjem 140 

novih radnih mjesta; 

14. Stvoriti formalno-pravni okvir zaštite intelektualnog vlasništva; 

15. Nastaviti s nagrađivanjem za izvrsnost najboljim znanstvenicima i umjetnicima; 

16. Razviti s partnerima projekt Kampus Klis;  

17. Izgraditi Znanstveno inovacijski centar. 
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2. STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD  
 
Ciljevi: 

1. Stalna briga za studente u partnerskom ozračju; 

2. Omogućiti studentima kulturni, humanitarni, sportski i duhovni razvoj te međunarodna 

iskustva; 

3. Razviti projekt zdravog i sportskog Sveučilišta u suradnji s Kineziološkim i Medicinskim 

fakultetima i Sveučilišnim odjelom za zdravstvene studije; 

4. Uvesti zdravstveni pregled, nutricionističku i sportsko-rekreacijsku individualnu 

preporuku uz stalno praćenje studenta; 

5. Razviti sustav praćenja i vrednovanja svih oblika studentskih aktivnosti; 

6. Razvoj novih aplikacija u svrhu boljeg korištenja studentskih sadržaja; 

7. Nastavak sustava financiranja studentskih projekata iz upisnina; 

8. Unaprjeđenje studentskog standarda ponajprije kroz Studentski centar;  

9. Ulaganje u studentski standard;  

10. Povećanje domskih smještajnih kapaciteta; 

11. Praćenje i dovršetak projekta rekonstrukcije studentskog doma Bruno Bušić (ukupna 

vrijednost investicije 61.643.911,00 kn); 

12. Sadržajno i organizacijsko unaprjeđenje sportske infrastrukture;  

13. Unaprjeđenje kulturnih i humanitarnih aktivnosti i aktivizma u suradnji s turističkim 

zajednicama i drugim dionicima; 

14. Unaprijediti rad Centra za savjetovanje studenata; 

15. Suradnja s nastavnim bazama Sveučilišta; 

16. Organizirati medicinsku skrb za studente i djelatnike; 

17. Uređenje i opremanje Studentskog kluba; 

18. Unaprjeđenje i modernizacija nastavnog procesa; 

19. Prilagodba nastavnog procesa novim ESG standardima; 

20. Daljnji razvoj mehanizama unaprjeđenja kvalitete na svim razinama; 

21. Uvođenje studija Vojnog pomorstva na hrvatskom i engleskom jeziku; 

22. Uvođenje studija njemačkog jezika; 

23. Reaktiviranje studija Mediteranske poljoprivrede; 

24. Daljnji razvoj sukladno Strategiji razvoja STEM područja; 

25. Izvođenje studijskih programa na engleskom jeziku; 

26. Promoviranje i očuvanje hrvatskog jezika i kulture; 

27. Strateški važna internacionalizacija Sveučilišta; 

28. Internacionalizacija kao pokretač podizanja razine vlastite kvalitete i kompetitivnosti. 
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3. SVEUČILIŠTE U SVOM OKRUŽENJU  
 
Ciljevi: 

1. Ispuniti našu javnu ulogu očuvanja, stvaranja i prijenosa znanja; 

2. Sveučilište će djelovati kao pokretač svekolikog razvoja društva; 

3. Kroz suradnju s gospodarstvom Sveučilište će poticati veću konkurentnost tvrtki iz 

okruženja i povećanje zapošljivosti; 

4. Kroz instrumente Strategije Urbane aglomeracije Split (UAS) djelatno se uključiti u 

daljnji razvoj projekata; 

5. Iskustva uspješnih svjetskih sveučilišta primijeniti kroz zajedničke projekte;  

6. Unaprijediti globalno strateško partnerstvo s Penn State sveučilištem; 

7. Iskorištavati zajednički razvojni fond kroz zajedničke projekte; 

8. Model suradnje s Penn Stateom primijeniti i na druga strateška partnerstva;  

9. Unaprjeđenje suradnje sa sveučilištima Coburg, Aix Marseille, Maribor te Technionom; 

10. Studij Medicine na engleskom te Međunarodni program košarke i menadžmenta -  

primjer internacionalizacije sveučilišta i izvoza znanja; 

11. Održavanje i unaprjeđenje suradnje s Regiomed Kliniken; 

12. Razvoj i unaprjeđenje projekta postakademskog zapošljavanja i nastavnih baza kroz 

instrument ESF-a; 

13. Osigurati stručnu praksu studentima; 

14. Poticati samozapošljavanje studenata s razvojem djelatnosti studentskog poduzetničkog 

inkubatora; 

15. Razviti projekt Kulturizma kao potencijal uključivanja u razvoj kreativne ekonomije; 

16. Poticati članstvo u upravljačkim i stručnim nacionalnim tijelima predstavnika 

Sveučilišta; 

17. Utjecati i sudjelovati u kreiranju javnih, naročito obrazovnih i znanstvenih politika na 

svim razinama; 

18. Isticati mediteransku i kozmopolitsku dimenziju Sveučilišta u Splitu. 
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4. ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA  
 
Ciljevi: 

1. Osiguranje primjerenih prostornih resursa sastavnicama koje rade u neprimjerenim 

uvjetima; 

2. Osigurati dostatno proračunsko financiranje Sveučilišta; 

3. Strateško upravljanje financijama uz punu transparentnost i odgovornost; 

4. Priprema za novi trogodišnji ciklus Programskih ugovora;  

5. Sastavnice odgovorno i autonomno raspolažu svojim prihodima; 

6. Pravedna i transparentna raspodjela zajedničkih sredstava; 

7. Uravnoteženje raspodjele koeficijenata na državnoj razini prema opterećenju nastavnika i 

broju studenata; 

8. Strateško upravljanje koeficijentima uz plan zapošljavanja i napredovanja nastavnika; 

9. Podrška sastavnicama u provođenju vlastitih planova zapošljavanja i napredovanja;  

10. Razvijati i unaprjeđivati mrežu bivših studenata Alumni Sveučilišta u Splitu; 

11. U okviru funkcionalne integracije uspostaviti unutar-sveučilišni servis temeljem dogovora i 

suglasnosti sastavnica. 

	
 

Nabrojeni ciljevi podrobnije su opisani u programskom tekstu koji je tek izvadak 

najvažnijih smjernica za budući rad. Nakon tekstualnog dijela, za svako strateško područje 

daje se pregledna tablica s mjerljivim pokazateljima dosadašnjeg rada u odnosu na zadane 

strateške ciljeve. Podaci egzaktno prikazuju što je sve odrađeno u još uvijek tekućem 

mandatu. Iz njih se vidi da je strateško upravljanje urodilo iznimnim rezultatima i daje mi za 

pravo tvrditi da će postavljeni ciljevi biti i u budućem mandatu ispunjeni, ako ne i premašeni.	
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2. UVODNE NAPOMENE 
 
 

„Bit uspjeha su kreativni ljudi koji 
razumiju brend za koji rade jer oni 
će ga uvijek iznova osvježiti novim 
idejama, a to je najvažnije.“ 
Shelly Lazarus 

 
 

 

Kreativni ljudi na Sveučilištu u Splitu koji su sposobni izraditi odličnu strategiju i još 

bolje je provoditi, učvrstili su me u uvjerenju da ovaj program bude na tragu odlične strategije 

za marljive i sposobne nastavnike, znanstvenike i umjetnike i sve zaposlenike koji, okupljeni 

oko ideje sveučilišta kao brenda koji je pokretač cjelokupnog društvenog razvoja, nadasve 

odgovorno, angažirano i stalno daju svoj doprinos razvoju grada Splita, Splitsko-dalmatinske 

županije, Dalmacije i cijele Hrvatske, a sve kako bi održali dostignuti status najboljeg 

regionalnog sveučilišta, lidera koji iz svoje temeljne nastavne, znanstvene/umjetničke i 

stručne djelatnosti generira inovativna i kreativna rješenja u svim segmentima sadašnje 

složene društvene pojavnosti.  

Stoga će moj program formom biti drugačiji od uobičajenih predložaka koje sam i sam 

više puta pratio. Iskustvo proteklog pretežitog dijela rektorskog mandata pokazuje kako je 

strateško planiranje i upravljanje složenim sustavima poput sveučilišta, najbolji mogući put 

kojim valja ići i dalje. Na tom tragu bile su i strateške promjene Statuta kojima su uvedeni 

dodatni mehanizmi strateškog upravljanja i transparentnosti rada kroz djelovanje 

savjetodavnih tijela kao što su Rektorski kolegij, Rektorski kolegij u širem sastavu i Vijeće za 

strateško planiranje. Na taj način bitno se povećala transparentnost i demokratičnost procesa 

donošenja i provođenja najboljih sveučilišnih i akademskih unutarnjih i javnih politika 

temeljem kojih se Senatu i Rektoru omogućava kvalitetno odlučivanje. 

Nadalje, pogled u budućnost bez sagledavanja prošlosti je manjkav, stoga je potrebno 

osvrnuti se i pobrojiti postavljene ciljeve od polazišne točke iz 2014. godine, sagledati i 

analizirati postignuća i na osnovu egzaktnih pokazatelja ponuditi daljnji put. Pri tome su mi, 

kako sam već rekao, glavna nit vodilja misija, vizija i Strategija Sveučilišta u Splitu 2015-

2020 koji su potvrđeni na Senatu.  
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3. OSOBNA MOTIVACIJA 

Više je razloga koji su me motivirali za kandidaturu za rektora Sveučilišta u Splitu. Tek 

usput spominjem, premda ne manje važno, moje profesionalne kompetencije koje sam isticao 

prilikom izbora za tekući mandat. One su bile tek preduvjet za dobijanje prilike da postanem 

rektor. Kada sam tada rekao kako mi je želja posvetiti četiri godine svoga života radu, rastu te 

napretku i boljitku naše zajedničke akademske institucije te zajedno s Vama iznaći najbolja 

rješenja u teškim vremenima, upravo to sam i mislio. Doista sam Sveučilištu posvetio više od 

tri godine svoga života intenzivno radeći cjelodnevno, gotovo svakog dana u godini.  

Hesoid je rekao: „Prije uspjeha bogovi odrediše da se čovjek oznoji“. Bez upornosti i 

marljivosti, naročito bez strasti i želje da naše Sveučilište postane najbolje, ništa ne bismo 

postigli. Rezultat je to rada rektorata, dekana i djelatnika svih sastavnica Sveučilišta 

funkcionalno povezanih u ispunjenju zajedničkih ciljeva. Najbolji primjer tomu jest izrada 

Strategije urbane aglomeracije Splita. Tada sam se uvjerio, uostalom kao i mnogo puta nakon 

toga, da je sinergija naših sastavnica naša glavna snaga i moć. Pažljivim strateškim 

planiranjem, uključivošću i u atmosferi pluralizma ideja uz najvišu razinu odgovornosti, svi 

postavljeni ciljevi su ostvarivi. Dokaz tomu su rezultati naših zajedničkih akcijskih planova 

prema kojima smo od županijskog sveučilišta postali najbolje regionalno sveučilište. Uvjeren 

sam da smo spremni za daljnje izazove, a mene će posebno motivirati projekti 

postakademskog zapošljavanja i nastavnih baza čiji krajnji rezultat mora uroditi nastankom 

prvih tvrtki temeljenih na visokim tehnologijama i znanju. Na istom tragu bavit ću se 

studentskim zadrugarstvom kako bismo međusobno spajali dobre poslovne ideje i pretvarali 

ih u radna mjesta. Još veći motiv je pokretanje akademske poticane stanogradnje kako bismo 

osigurali preduvjet za ostanak mladih znanstvenika i nastavnika na Sveučilištu u Splitu. Sve te 

ideje idu u smjeru stvaranja održivog, kvalitetnog i uglednog Sveučilišta koje prednjači u 

izvrsnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti. Visoko postavljeni ciljevi, uz veliki angažman 

najbližih suradnika i svih dekana, članova Senata, studenta i svih zaposlenika, izazov su s 

kojim ću se, sudeći po dosadašnjim rezultatima, znati nositi.  

Stoga sam uvjeren da sam najbolja osoba za osiguranje kontinuiteta uspješne provedbe 

strateških zadaća u sinergijskoj atmosferi pluralizma ideja, akademskih sloboda mišljenja i 

djelovanja kroz okvir autonomije sveučilišta s imperativom akademske čestitosti, a sve na 

ponos našeg Sveučilišta u Splitu i domovine Republike Hrvatske. 
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4. ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAŠTVO  

 
Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj je 33. sjednici 22. prosinca 

2016. donio Znanstvenu strategiju Sveučilišta u Splitu 2017-2021. 

Time je zaokružen ciklus strateških dokumenata na kojima počiva 

cjelokupni rad i razvoj Sveučilišta u Splitu u posljednjih nekoliko 

godina. Znanstvena strategija naslanja se na sve ključne europske i 

hrvatske strateške dokumente kao što su Europska strategija za 

pametan, održiv i uključiv rast EUROPA 2020, Strateški dokumenti 

Europskog istraživačkog prostora (European Research Area, ERA), 

Strateški dokumenti Europskog prostora visokog obrazovanja 

(European Higher Education Area, EHEA), Strategija obrazovanja, 

znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Strategija pametne 

specijalizacije Republike Hrvatske 2016–2020. i Strategija 

Sveučilišta u Splitu 2015–2020. Mnogi zacrtani zadaci su ispunjeni 

ili su u fazi izvedbe i nemoguće ih je ovdje sve pojedinačno 

analizirati. Zato ću se referirati na najbitnije strateške planove za koje 

su se iz prethodno ostvarenih ciljeva stvorile pretpostavke njihove 

aktualizacije kako bi Sveučilište u Splitu uveli u krug najboljih 

europskih sveučilišta. 

Potrebno je podsjetiti se kako smo rješavanjem prostornih 

problema zgrade 3F te u posljednje vrijeme Filozofskog fakulteta 

otvorili nove perspektive razvoja. Samo u primjerenim prostornim 

uvjetima moguće je u punini ostvariti poslanje akademske zajednice, 

produktivni znanstveno-istraživački rad i kvalitetnu nastavu. 

Postojeća znanstveno-istraživačka i nastavna infrastruktura ni 

izdaleka nije mogla zadovoljiti zahtjeve sveučilišta 21. stoljeća pa se i 

na tom polju napravio veliki iskorak. Sveučilištu u Splitu (točnije 

PMF-u, PM-u, KTF-u, FGAG-u i MF-u) evaluirana su tri projekta 

vrijedna 189,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog 

fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva „Ulaganje u 

organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja 

i inovacija“. Kad se tome pribroje i drugi ne manje važni projekti koji 

Znanstvena strategija 
Sveučilišta u Splitu 

2017.-2021. 

 

 

 

Strategija 
obrazovanja, znanosti 

i tehnologije 
Republike Hrvatske 

 

 

 

Strategija pametne 
specijalizacije 

Republike Hrvatske 
2016 – 2020. 

	
 

 

 

Znanstveno-
istraživačka i 

nastavna 
infrastruktura 

sveučilišta  

 

 

 
189,6 milijuna kuna 

bespovratnih 
sredstava 
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se provode na drugim sastavnicama, može se bez imalo skromnosti 

ustvrditi kako instaliranjem projektne opreme Sveučilište u Splitu 

postaje regionalni znanstveno-istraživački centar izvrsnosti čija će 

oprema služiti ne samo akademskoj zajednici, već i značajnom dijelu 

lokalne i regionalne industrije, građevinarstvu, geodeziji i arhitekturi, 

proizvodnji i preradi hrane, bioekonomiji, farmaceutici, medicini, 

kemijskom inženjerstvu, pomorstvu i prometu. Ciljne skupine 

korisnika opreme su postojećih 750 znanstvenika, istraživača i 

suradnika Sveučilišta u Splitu, a ne manje značajan utjecaj projekti će 

imati i na 20.000 studenata Sveučilišta u Splitu, koji će imati 

mogućnost sudjelovanja u različitim projektnim istraživanjima u 

sklopu svog studija, što će u konačnici posebno značajno pridonijeti 

cijelom društvu u cjelini, kao i gospodarskom i javnom sektoru u 

kojem će kasnije studenti biti zaposleni. 

Nastavno, usudio bih se reći kako će postojeća i u neposrednoj 

budućnosti instalirana znanstveno-istraživačka infrastruktura 

omogućiti suradnju i razvoj kolaborativnih projekata s lokalnim i, što 

je posebno važno, inozemnim znanstveno-istraživačkim pojedincima, 

skupinama, konzorcijima, ali i gospodarskim i javnim sektorom, a 

sve u cilju rasta udjela istraživanja i razvoja u BDP-u te razvoja 

gospodarstva Jadranske Hrvatske temeljenom na znanju. S uglednim 

znanstvenicima i istraživačkim timovima iz Europe i svijeta dolaze i 

strani studenti kojima ćemo od sada moći ponuditi sve ono što im 

nude druga razvijena sveučilišta. Stoga ruku pod ruku s ovim 

strateškim ciljem ide i internacionalizacija sveučilišta koja se nužno 

provlači kroz sve postavljene strateške ciljeve sveučilišta za 21. 

stoljeće. 

Isto tako, znanstvena i nastavna infrastruktura mora postati 

razlogom ostanka mladih znanstvenika na našem Sveučilištu i 

njihova okupljanja u interdisciplinarne istraživačke timove koji će 

stvarati nove vrijednosti i inovacije. Kao prilog tome, jer  samo 

egzistencijalno zbrinut čovjek može biti maksimalno produktivan, 

pokrenut ću projekt Akademske poticane stanogradnje (APOS) koji 
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će omogućiti vrlo povoljno stambeno zbrinjavanje mladih 

znanstvenika-istraživača i nastavnika kako bi se  u potpunosti mogli 

posvetiti svome pozivu.  

Naravno da znanstveno-istraživački i nastavno-stručni rad mora 

imati svoju pojavnost kroz objavljivanje znanstvenih i stručnih radova. 

U tu svrhu već smo poduzeli pripremne radnje kako bismo ustrojili 

Sveučilišni centar za znanstvenu edukaciju i komunikaciju. On će biti 

funkcionalno integrirani okvir  akademskog izdavaštva, znanstveno-

istraživačke edukcije i komunikacije studenata i znanstvenika 

Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica sa ciljem promicanja i 

povećanja opsega i izvrsnosti znanstvenog rada na Sveučilištu u 

Splitu. Tome će svakako pridonijeti i osnivanje Centra za 

humanistička, društvena i umjetnička istraživanja s kojim ćemo 

naglasiti humanističku i društvenu dimenziju našeg sveučilišta. 

Posebno ću se fokusirati na poticanje znanstveno-istraživačkog rada 

studenata te njihove suradnje sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Splitu 

kao i inozemnim mentorima, sa ciljem stjecanja znanstveno-

istraživačkih kompetencija i kritičkoga mišljenja kao preduvjeta 

budućeg profesionalnoga razvoja, a koji će u konačnici povećati 

njihovu upošljivost. 

Nadalje, nema kvalitetnih mladih znanstvenika i istraživača 

ukoliko ne dobiju najbolje moguće poslijediplomsko obrazovanje. U 

tu svrhu pokrenuli smo i uvjeren sam da ćemo uspješno dovršiti 

formiranje i ustroj doktorske škole koja će u sinergijskom djelovanju 

svih sastavnica, kao funkcionalno integrirani dio poslijediplomskog 

obrazovanja, našim i stranim studentima ponuditi najbolji mogući 

okvir istraživačkog doktorskog ciklusa. Najbolja preporuka za takvo 

što su uspjesi naših postojećih doktorskih studija  od kojih su nakon 

provedenih rigoroznih reakreditacijskih provjera čak četiri dobila 

oznaku visoke razine kvalitete (FESB -2, FGAG-1, MF-1) koju im je 

udijelila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. To je izvrstan 

primjer i poticaj svim ostalim sastavnicama.  

Pri tome ne mislim samo na znanstvena istraživanja već i ona na 
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području umjetnosti za čije stvaralaštvo moramo stvoriti prikladan 

okvir u kojemu umjetnici mogu razvijati svoju kreativnost i uklopiti 

je u rastuće potrebe gospodarstva za tzv. kreativnom ekonomijom. 

Kako bi svim istraživačima omogućili povezanost s realnim 

sektorom i ostvarili transfer tehnologije što vrlo često postaje 

poštapalica koja se bez pokrića rabi u svakoj prilici, a za nas je to 

dokazana stvarnost, već smo poduzeli korake kako bismo ustrojili 

Znanstveni centar izvrsnosti i kompetencija u sklopu kojega će se 

razvijati nove tehnologije i inovacije. Putem naše tvrtke  Unist 

Tehnološki park,  odobren je projekt Razvoj inkubatora za visoke 

tehnologije Sveučilišta u Splitu vrijedan bespovratnih 20 milijuna 

kuna. Inkubator za visoke tehnologije trebao bi se prostirati na 

površini većoj od 2500 metara četvornih. Imat će 26 novih 

modularnih ureda, coworking prostor sa 45 radnih mjesta, tri ureda 

za poduzetničke potporne institucije, ured za akcelerator program, 

hardware laboratorij s mnoštvom opreme, devet prostorija za 

sastanke, četiri kuhinje, pet društvenih prostorija, prostor za 

rekreaciju i tri konferencijske dvorane sa 105, 50 i 25 sjedećih 

mjesta. Osim toga, otvorit će se i 140 novih radnih mjesta za mlade 

start-upove, iz visokih IT i drugih tehnologija. 

S povećanjem znanstveno-istraživačke aktivnosti nastaju nove 

vrijednosti, inovacije koje je potrebno patentirati, a intelektualno 

vlasništvo zaštititi. U tu svrhu poduzet ću sve kako bismo stvorili 

primjeren formalno-pravni i svaki drugi okvir zaštite svih prava koja 

bi proizišla iz znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva. 

Upravo u cilju imperativnog poticanja znanstvene i umjetničke 

izvrsnosti i produktivnosti, ustanovili smo i nagradu za znanost i 

umjetnost Sveučilišta u Splitu koja se dodjeljuje najbolje rangiranim 

znanstvenicima autorima/icama znanstvenih članaka prema 

citiranosti u Thomson Reuters Web of Science bazi. 

Sve dosad nabrojeno daje mi za pravo da imamo znanja i 

kapaciteta posvetiti se jednom od budućih najvažnijih strateških 

zadataka – Projektu Kampus Klis. Općina Klis nam je u vlasništvo 
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predala 22 hektara zemljišta na predjelu Kurtovići-sjever. Na tom 

prostoru bi, sukladno već izrađenim idejnim projektnim rješenjima, 

niknulo studentsko-gospodarsko naselje u okviru kojega je predviđeno 

da sveučilište razvije najizravniju sponu akademske zajednice i 

gospodarstva.  Stoga smo tu predvidjeli gradnju pogona za 

proizvodnju hrane koji bi bio baza ponovo uspostavljenog Studija 

mediteranske poljoprivrede koji će se razvijati u skladu s principima 

tzv. plave i zelene biotehnologije, prostore za tvrtke iz sfere 

informacijske tehnologije, startupove, poduzetnički inkubator. U 

središtu svega bio bi studentski centar i dom, ali i svi popratni sportski 

i kulturni sadržaji. Planirana investicija vrijedna oko 80 milijuna eura 

može se mnogima činiti kao nemoguća misija, ali zar se takvom nije 

tek nedavno činila i misija kupnje danas naše zgrade Poljičanke? 

Nedavno je potvrđena vijest da su dva projekta iz Kampusa Klis 

odabrana i uvrštena na Listu unaprijed određenih prijavitelja koji se 

imaju pravo javiti na Ograničeni poziv u okviru dodjele bespovratnih 

sredstava iz projekta Priprema IRI infrastrukturnih projekata. 
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5. STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD 

 
Stalna briga za naše studente okosnica su svega što sam radio u 

sadašnjem mandatu, a tako ću ustrajati i dalje. Ključna aktivnost 

Sveučilišta u Splitu jest privlačiti i motivirati studente da najbolje 

iskoriste priliku edukacije te ih stalno poticati na istraživački rad, 

inovacije, stvaralačke izazove i posebno na preuzimanje vodstva u 

struci i društvu. Pri tome student nije tek korisnik obrazovnog procesa 

već partner, a u svemu nas vodi ideja o čovjeku kao cjelovitom 

socijalnom biću kojem je na Sveučilištu potrebno omogućiti kulturni, 

humanitarni, sportski i duhovni razvoj te međunarodna iskustva. 

Pretpostavka svake ljudske aktivnosti, pa tako i uspješnog 

studiranja jest zdravlje. U kontekstu suvremenog sjedilačkog načina 

života i naročito studiranja, zdravlju naših studenata i zaposlenika 

potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Stoga ću se snažno založiti za 

uvođenje „Programa zdravog i sportskog Sveučilišta“. Kroz njega bi 

se osiguralo individualno praćenje zdravstvenog stanja studenta od 

dolaska na Sveučilište pa do diplome. Program bi uključivao 

zdravstveni pregled, nutricionističku i sportsko-rekracijsku 

individualnu preporuku te praćenje tih aktivnosti i stanja tijekom 

studija. Cilj je ovog programa educirati i osigurati svakom studentu 

zdrave navike koje su pretpostavke zdravog života. Pri tome ključnu 

ulogu vidimo u Medicinskom i Kineziološkom fakultetu kao i 

Sveučilišnim odjelom za zdravstvene studije, ali i drugim 

sastavnicama i odjelima. U tu svrhu ćemo razvijati prikladna 

softverska rješenja koja će studentima omogućiti lakše uključivanje i 

korištenje ponuđenih zdravstveno-sportsko-rekreacijskih sadržaja na 

Sveučilištu u Splitu. I ne samo njih. Potrebno je razviti učinkoviti 

sustav praćenja i još važnije vrednovanja svih oblika studentskih 

aktivnosti poput znanstvenog istraživanja, sudjelovanja u stručnim 

projektima, već spomenuto bavljenje sportom i rekreacijom, 

kulturnim i humanitarnim djelovanjem, volontiranjem, 

internacionalnim iskustvima, a koji bi imali svoju težinu pri dobivanju 
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stipendija, nagrada, potpora i sličnog. Kao što smo razvili aplikaciju 

UNISpoT, vjerujem da ćemo istu dalje nadograđivati i obogatiti 

novim sadržajima koje smo prethodno spomenuli. Na tom tragu je i 

projekt Virtualne smotre kojom smo se tehnološki približili 

zahtjevima novih naraštaja budućih studenata našeg Sveučilišta. On je 

uostalom proizišao kao direktna posljedica sustava financiranja 

studentskih projekata iz upisnina koji ćemo također aplikativno 

unaprijediti. Taj ćemo oblik potpore studentskoj izvrsnosti i 

kreativnosti na području znanosti, sporta i kulture i dalje razvijati. 

Što se tiče studentskog standarda njemu sam i do sada poklanjao 

iznimnu pažnju te i dalje tvrdim kako je za ostvarivanje primjerenog 

studentskog standarda ključna sastavnica Studentski centar kroz koju 

se može ostvariti najveći dio zahtjeva koje pred nama postavljaju naši 

studenti. Studentski centar je imao upravljačku krizu koja je iza nas, a 

sada je u tijeku njegova organizacijska i upravljačka konsolidacija. 

Svejedno, Studentski centar će i dalje biti iznimno uspješna tvrtka 

koja posluje pozitivno, a sav svoj dobitak u suradnji sa osnivačem, 

Sveučilištem u Splitu, pretočit ćemo u unaprjeđenje studentskog 

standarda. Njegov ključni čimbenik je i kapacitet suvremenog 

domskog smještaja koji je trenutno na našem Sveučilištu, a u odnosu 

na potrebe, vrlo nizak. I tu smo u proteklom mandatnom razdoblju 

poduzeli sve kako bi povećali kapacitete, pa je uz izniman trud 

djelatnika Studentskog centa i Sveučilišta osigurano 61,6 milijuna 

kuna sredstava iz različitih fondova u svrhu rekonstrukcije doma 

Bruno Bušić koji će se kroz dvije godine iz mjesta „opasnog življenja“ 

pretvoriti u najsuvremenije opremljeni studentski dom. Isto tako smo 

predvidjeli, uz već spomenute planove izgradnje studentskih 

smještajnih kapaciteta u Klisu, izgradnju još jednog studentskog doma 

u Kampusu na Visokoj, na bivšoj prostornoj markici Filozofskog 

fakulteta. Također vodimo brigu o izdvojenim mjestima za prehranu 

studenata na Kampusu Kopilica. Nadalje, u okviru postojećih 

kapaciteta, već smo poduzeli potrebne radnje kako bi unaprijedili 

sportsku infrastrukturu, kako sadržajno tako i organizacijski i uvezali 
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je u iznimno važan i uspješan postojeći sustav bavljenja sportom da 

bismo kao cjelina dali rezultate kroz spomenuti „Program zdravog i 

sportskog Sveučilišta“. 

Isto tako studenti se mogu uključiti i u kulturna događanja i 

humanitarne akcije. Kroz već poznate Studentske večeri u Tinelu i 

stalnu aktivnost Sveučilišne galerije Vasko Lipovac, studentima 

nudimo ne samo doživljaj već i aktivno sudjelovanje kroz zanimljiva 

predavanja, izložbe, koncerte, predstave, seminare, različite radionice, 

putem prikazivanja kvalitetnih dokumentaraca, promocija knjiga, 

organiziranja vjerskih događaja, susreta i tribina s književnicima, 

pjesnicima. Pri tome se obilato koristimo suradnjom sa nastavnim 

bazama poput HNK Split, Galerije umjetnina i dr. Manifestacija 

Advent na Kampusu ušla je i u službeni program Turističke zajednice 

grada Splita, a naša već tradicionalna suradnja s Caritasom Splitsko-

makarske nadbiskupije i udrugom Most daju studentima mogućnost i 

aktivnog humanitarnog aktivizma. Naše Sveučilište može biti ponosno 

s koliko su srca i empatije naši studenti uključeni u takve aktivnosti. 

Sve te aktivnosti ne bi bile moguće bez svesrdne podrške i djelatnog 

učešća našeg Studentskog centra. 

Našim studentima na raspolaganju je i sveučilišni Centar za 

savjetovanje studenata koji je formalno utemeljen, a u narednom 

razdoblju će se organizacijski i kadrovski ojačati kako bi mogao 

uspješno stajati studentima na usluzi sa svim svojim savjetodavnim 

funkcijama, naročito studentima s invaliditetom. U okviru njega će se 

organizirati stomatološke i ambulante obiteljske medicine koje će 

skrbiti o zdravlju svih studenata i djelatnika. 

I ne manje važno, uz predano studiranje, rad i aktivizam, 

studentima je potrebno opuštanje, međusobno druženje i zabava. I za 

takvu vrstu aktivnosti uprava Sveučilišta i ja osobno imamo sluha. 

Već smo poduzeli mjere kako bi u sklopu Kampusa Visoka 

studentima osigurali prostor za Studentski klub u kojemu će se po 

unaprijed utvrđenom sadržaju i rasporedu moći odvijati ležerniji dio 

studentskog života obogaćen tribinama, predavanjima, koncertima, 
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kvizovima, rođendanskim i diplomskim proslavama i sl. 

Dakle, dobar studentski standard pretpostavka je uspješnog 

studiranja. Studentima smo dužni prenijeti naše akumulirano znanje, 

vještine i sposobnosti. Stoga je temeljno poslanje Sveučilišta u Splitu, 

osmišljavati i izvoditi kvalitetne sveučilišne i stručne studije na 

preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini kao i različite 

oblike cjeloživotnog učenja. Svi oni moraju biti suvremenim metodama 

prilagođeni dugoročnim potrebama društva i tržišta rada iz svih područja 

znanosti i umjetnosti, a u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i 

s jasno definiranim ishodima učenja. U potpunosti implementirane 

ishode učenja kroz svih naših 178 studijskih programa, morat ćemo 

ubuduće dokazati mjerljivim instrumentima kako bismo uspješno 

izradili standarde kvalifikacija i registrirali standarde zanimanja. Uz to, 

svi naši studijski programi prošli su uspješno reakreditacijski ciklus i 

temeljito se pripremamo za novi. Točnije, novi reakreditacijski ciklus je 

već krenuo, primjerice na FESB-u, a Sveučilište u Splitu ga je sa svojim 

sastavnicama spremno dočekalo. Naime, svi dokumenti našeg sustava 

unaprjeđenja kvalitete u cjelini su prilagođeni novim ESG standardima 

sukladno dokumentu Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na 

Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and guidelines for 

quality assurance in the European Higher Education Area, ESG). I dalje 

ćemo snažno ustrajati na nastavku provjerenog i učinkovitog 

uspostavljanja institucionalnih mehanizama sa ciljem kontinuiranog 

unaprjeđenja sustava kvalitete posebno kroz razvoj kulture kvalitete i 

izvrsnost na svim razinama i područjima djelovanja Sveučilišta i 

sastavnica. 

Po novim kriterijima je dobivena dopusnica za izvođenje novih 

studijskih programa Vojnog pomorstva, koji je osmišljen u suradnji 

Hrvatskog vojnog učilišta, Hrvatske ratne mornarice, Sveučilišta u 

Splitu, Pomorskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i ostalih sastavnica, a 

sukladno Sporazumu o ustrojavanju posebnog studija »Vojno 

pomorstvo« između Sveučilišta u Splitu i Vlade Republike Hrvatske. 

Početak izvođenja ovog studija u idućoj akademskoj godini bit će važan 
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iskorak koji će Sveučilištu otvoriti nove perspektive edukacije na 

vojnom, vojno-diplomatskom, sigurnosnom, komunikacijskom i brojnim 

drugim vezanim područjima, a naročito se otvaraju mogućnosti koje 

pruža partnerstvo u okviru NATO saveza.  

 Isto tako je u proceduru krenuo novi dvopredmetni studij 

Njemačkog jezika, a također smo reaktivirali raniji studij Mediteranske 

poljoprivrede u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, odnosno 

Agronomskim fakultetom, a sve u skladu sa strateškim smjernicama 

razvoja STEM područja. 

Ono na čemu ću posebno inzistirati je internacionalizacija 

studijskih programa. Izvođenje postojećih i uvođenje novih studijskih 

programa na engleskom jeziku jedna su od bitnih strateških smjernica u 

novom mandatu. To nipošto ne znači da ćemo zanemariti vlastiti 

hrvtaski jezik i kulturu. Dapače, ponudit ćemo ga svim stranim 

studentima kroz spomenute studijske programe ili oblike cjeloživotnog 

učenja.  

Internacionalizacija Sveučilišta u Splitu neizostavni je dio razvojne 

priče jer je potpuno jasno kako niti jedno suvremeno sveučilište neće 

napredovati ukoliko se ne otvori i uklopi u europski istraživački i 

obrazovni prostor (ERA, EHEA). I ne samo to, postavljeni zadaci 

internacionalizacije sveučilišta generator su druga dva vrlo važna 

čimbenika akademske zajednice, a to su stalna kontrola i unaprjeđenje 

kvalitete i podizanje vidljivosti i prepoznatljivosti sveučilišta. Surađujući 

s drugim europskim i svjetskim institutima i sveučilištima poput Penn 

Statea, mariborskog ili onog iz Coburga, stalno učimo uzimajući i 

primjenjujući najbolje moguće znanstveno-istraživačke, umjetničko-

stvaralačke i obrazovne prakse. Time istovremeno podižemo vlastitu 

razinu kvalitete i kompetitivnosti. Što god smo kvalitetniji ujedno smo i 

prepoznatljiviji i vidljiviji, kako vlastitoj lokalnoj zajednici tako i mnogo 

šire, a o čemu, u slučaju Sveučilišta u Splitu, svjedoče naše pozicije na 

uglednim rang listama. 
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6. SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU 

Sve ono što smo u Strategiji napisali o ciljevima iz ovog područja, 

s ponosom mogu reći kako ne samo da smo ispunili gotovo sve 

postavljene ciljeve jer uvijek je moguće više i bolje, nego smo 

zasigurno promijenili percepciju javnosti i svih relevantnih društvenih 

čimbenika o neupitnoj važnosti i vrijednosti Sveučilišta u Splitu. Takav 

položaj nije došao sam po sebi. Poštujući sav dosadašnji rad i ugled 

sveučilišta ipak mislim da smo ga posebno učvrstili izradom Strategije 

urbane aglomeracije grada Splita. Sveučilište u Splitu, odnosno njegovi 

relevantni znanstvenici, priskrbili su svojim znanjem i umijećem 

urbanoj aglomeraciji Splita gotovo 63 milijuna eura. I to kao poklon 

svome Splitu i Županiji. Stoga je uslijedila i nagrada za izradu Strategije 

razvoja urbane aglomeracije Split i sveukupan doprinos društvenom 

razvoju županije koju je Sveučilištu u Splitu dodijelila  Splitsko-

dalmatinska županija, a na što sam posebno ponosan. Naravno da ćemo 

i dalje biti maksimalno uključeni u sve značajnije projekte u okviru 

urbane aglomeracije. 

Takva vrsta uspješno odrađenog projektnog zadatka uvjerila me je 

koliki su ukupni potencijali našeg Sveučilišta. Stoga sam siguran kako 

nam strateško partnerstvo sa izraelskim Technionom, američkim Penn 

Stateom i drugim pomno odabranim europskim i svjetskim 

sveučilištima i institutima može donijeti izuzetan iskorak u razvoju. 

Prijenosom njihovih najboljih iskustava, naročito u pokretanju i 

integraciji akademskog poduzetništva sa znanstvenim i stručnim radom, 

a kroz zajedničke projekte poput već spomenutog Kampusa u Klisu, 

naše Sveučilište će se pozicionirati kao bitan pokretač gospodarskog 

razvoja regije i na znanju zasnovanog poduzetništva kao i pametnih 

specijalizacija. Ako postojeća i planirana sveučilišna znanstveno-

istraživačka infrastruktura ne postane nukleus i razlogom nastajanja 

novih tvrtki temeljenih na znanju i inovacijama, nećemo u potpunosti 

opravdati društvena očekivanja i našu javnu ulogu.  

Upravo na tom tragu konkretizirali smo isključivo kvalitetom 
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izboren naš sadašnji položaj globalnog strateškog partnera američkom 

Penn State sveučilištu. Time smo pojam okruženja bitno proširili s 

lokalnog na globalni horizont. Suradnja je brižno pripremana i prokušana 

tijekom 2017. godine kroz 15 zajedničkih inicijalnih projekata u okviru 

kojih su sudjelovali pojedinci i grupe znanstvenika i umjetnika s gotovo 

svih sastavnica. Izvrsni rezultati suradnje okončani su osnivanjem 

zajedničkog razvojnog fonda (The 2018 Collaboration Development 

Fund) kojim su osigurana inicijalna sredstva zajedničkim sveučilišnim 

grupama istraživača i nastavnika sa ciljem osmišljavanja plana dugoročne 

suradnje između studenata i znanstveno-nastavnog osoblja obaju 

sveučilišta. Za sredstva iz ovog fonda mogu se natjecati zaposlenici obaju 

sveučilišta s temama iz svih područja. Uspješnim prijedlozima projekata 

će se smatrati oni koji imaju jasno razložene planove za dugoročnu 

suradnju uz korištenje vanjskih fondova (hrvatskih, iz EU, SAD…) radi 

svoje daljnje samoodrživosti i koji uključuju zaposlenike i studente s 

Pennsylvania State University i Sveučilišta u Splitu.  

Isti model, uz specifične prilagodbe primijenit ćemo i u više puta 

spomenutoj suradnji sa svjetski uglednim Technion – Israel Institute of 

Technology te Sveučilištem u Mariboru i francuskim Aix-Marseille 

University. Na isti način smo ciljano već ranije uspostavili suradnju s 

bavarskim Sveučilištem u Coburgu koje je orijentirano prvenstveno na 

edukaciju studenata kroz praktične obrazovne, ali i istraživačke metode. 

Obrazovna filozofija tog sveučilišta usmjerena je na primjenu stečenih 

teoretskih znanja za rješavanje specifičnih problema u gospodarskoj 

praksi. Učeći od boljih i mi želimo razvijati centre kompetencija u službi 

integriranja i unaprjeđenja postojećih gospodarskih subjekata, prvenstveno 

sveučilišnih nastavnih baza, sa ciljem njihova bržeg i jačeg tehnološkog 

razvoja, maksimalno uzajamno koristeći svu znanstveno-istraživačku 

infrastrukturu koja nam je na raspolaganju.  

Naravno da se pri tome moramo pohvaliti kako nismo isključivo u 

poziciji da učimo od drugih već da svoje znanje i izvozimo. Studij 

Medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta u Splitu, okosnica je 
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projekta suradnje zdravstvenih institucija Bavarske i Republike Hrvatske. 

U okviru djelatne ugovorene suradnje s Regiomed Kliniken koji je jedan 

od najvećih lanaca bolnica u Njemačkoj i obuhvaća konzorcij koji okuplja 

četiri bolnice u gradovima Coburgu, Hildburghausenu, Lichtenfelsu, 

Sonnebergu te devet medicinskih centara na čak 11 lokacija,  uspostavili 

smo jedinstveni model školovanja bavarskih studenata medicine na 

Sveučilištu u Splitu. I ne samo to, dvadeset njihovih liječnika upisalo je 

jedan od nekoliko poslijediplomskih doktorskih studija koji su na 

raspolaganju pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istodobno, 

profesori sa Sveučilišta u Splitu će sudjelovati i u nastavi koja će se 

izvoditi pri Regiomed Kliniken u Coburgu što je od iznimne važnosti za 

prezentaciju hrvatskog “know how”-a  izvan granica RH. To je model koji 

želimo primijeniti i sa drugim međunarodnim partnerima, ali i još više ga 

primijeniti na naše nastavne baze i lokalno okruženje. 

Stoga smo i pokrenuli projekt Program postakademskog 

zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata kroz 

nastavne baze Sveučilišta u Splitu i stručnu praksu. Projekt se sastoji od 

dva organski povezana dijela, razvoj suradnje s gospodarskim subjektima 

kroz provođenje studentske prakse u našim ugovorenim nastavnim 

bazama te program postakademskog zapošljavanja kojemu je cilj 

pravilnom selekcijom, edukacijom i podučavanjem ojačati upravljačke 

sposobnosti i vještine kojima će omogućiti studentima što lakši prijelaz iz 

studentskih klupa u poduzetničke vode odnosno stvoriti pretpostavke za 

zapošljavanje i samozapošljavanje u tvrtkama utemeljenim na znanosti, 

znanju i tehnologiji. Uz postojeća iskustva, naročito Ekonomskog 

fakulteta u Splitu koji je kroz Studentski poduzetnički centar i Studentski 

poduzetnički inkubator na tom polju već postigao značajne rezultate te 

očekivanu suradnju od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava i 

Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i lokalne zajednice i gospodarskih 

subjekata, projekt ćemo prijaviti na Europski socijalni fond (ESF) koji je 

glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških 

ciljeva politike zapošljavanja. Kao priprema za ulazak u pravi poslovni 

svijet realnog sektora, studentima planiramo osigurati tzv. predinkubaciju 
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na Kampusu Visoka kao i različite oblike virtualnih inkubatora, 

edukacijskih programa, a sve kako bi spremni ušli u naš ranije spomenuti 

Tehnološki park odnosno inkubator visokih tehnologija s već razrađenom 

poslovnom idejom i mogućnošću rada u primjerenim uvjetima.  

Uz sve nabrojeno, jedan od strateških prioriteta moga budućeg 

mandata bit će i razvijanje projekta Kulturizma kao primjera razvoja i 

primjene novih inovativnih rješenja na području kreativne ekonomije 

usklađujući potrebe turizma i kulturnih praksi s naglaskom na studentsku 

kreativnost. Središnju projektnu poziciju bi zauzeli prvenstveno Filozofski 

fakultet, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet te Umjetnička akademija 

koju valja dodatno ojačati kako materijalno tako i kadrovski kako bi mogla 

izrasti u najkvalitetniju visokoobrazovanu kulturnu ustanovu na ovim 

prostorima. Uostalo, nizom manjih projekata, a naročito postavljanjem 

operete Kraljica lopte, dokazali smo koji su naši potencijali na tom 

području. 

Kako bi sve planirano ostvarili, strateški je važno imenovati naše 
članove akademske zajednice da zastupaju interese Sveučilišta na svim 
upravljačkim razinama i stručnim tijelima. Stoga, od kad sam preuzeo 
vodstvo upravljanja Sveučilištem, gotovo da nema ni jednog upravljačkog 
tijela, povjerenstva, odbora i sl. u kojemu nismo pozicionirali svoje 
predstavnike. Jedino na taj način možemo utjecati i izravno sudjelovati u 
kreiranju javnih nacionalnih politika visokog obrazovanja, znanstvenog 
istraživanja i umjetničkog stvaralaštva. Rektorski zbor je jedno od takvih 
tijela u okviru kojega sam osobno, zajedno s drugim rektorima, do sada 
dao veliki doprinos u predlaganju prilagodbe i promjena zakonodavnih 
okvira, kao što su Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, zakoni 
o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama, a sve kako bi se postigla veća funkcionalnost 
visokoobrazovnog sustava te bolji financijski i materijalni standardi svih 
hrvatskih javnih sveučilišta. Sveučilište u Splitu sve više postaje 
relevantan čimbenik i aktivan dionik u svim procesima na svim 
područjima gospodarskog, kulturnog, sportskog i svakog drugog segmenta 
života lokalne, regionalne i nacionalne zajednice. Pri tome uvijek ističemo 
i našu mediteransku, međunarodnu, odnosno kozmopolitsku orijentaciju. 
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7. ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA  

 
Još uvijek neke naše sastavnice ne rade u uvjetima u kojima bi 

postigle svoj puni potencijal. Primjereni prostorni resursi uz dostatno 

financiranje Sveučilišta, temeljni su preduvjeti opstanka i razvoja. Naš 

hladni pogon nije u cijelosti pokriven proračunskim financiranjem 

troškova zaposlenih, materijalnih i financijskih troškova, troškova 

studentskih stipendija i programa studentskih organizacija. Dio koji se 

odnosi na nastavu pokriva se iz programskog financiranja javnih 

visokih učilišta, a odnosi se na financiranje subvencija participacija 

školarina po broju studenata. Znanstveno istraživanje i umjetničko 

stvaralaštvo osigurano je ugovornim financiranjem znanstvene 

djelatnosti, za financiranje potpora znanstvenicima i umjetnicima 

Sveučilišta u Splitu. Kako bi u organizaciji Sveučilišta ostvarili 

strateški cilj postizanja najveće efikasnosti, ekonomičnosti, održivog 

razvoja i interdisciplinarnosti kao i unutar sveučilišne razmjene 

iskustava i najboljih praktičnih rješenja, uveli smo i strateško 

upravljanje financijama kojim smo podigli učinkovitost i 

transparentnosti, no svi navedeni izvori nisu dostatni za pokrivanje svih 

troškova Sveučilišta, pogotovo ne ukoliko želimo razvijati Sveučilište 

za 21. stoljeće. Posebno se to odnosi na dio koji se financira iz 

programskih ugovora. Stoga ću se u predstojećim pregovorima za novi 

trogodišnji ciklus Programskih ugovora založiti za povećanje iznosa 

koji će osigurati održivi razvoj svih sastavnica i zalagati se za sustav 

kojim će Sveučilište i sastavnice autonomno raspolagati svojim 

prihodima, pogotovo vlastitim. Naravno da uz inzistiranje na povećanju 

proračunskih programskih sredstava uvijek ima prostora i za 

poboljšanje vlastite kvalitete pogotovo u segmentu povećanja 

uspješnosti studiranja o kojemu i ovise programska sredstva. 

Samostalno upravljanje financijama podrazumijeva veliku 

odgovornost, ali mislim da smo u proteklom razdoblju postigli 

dovoljnu razinu zrelosti, mudrosti i odgovornosti da možemo u okviru 

funkcionalne integracije postići najbolji mogući način raspodjele 
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zajedničkih sredstava. 

To smo u potpunosti dokazali samostalno upravljajući 

koeficijentima naših zaposlenika. Vodili smo planiranu, strateški 

promišljenu i transparentnu politiku zapošljavanja i nismo dopustili, kao 

što se to često događalo do 2015. godine, da nam propadne niti jedan stoti 

dio koeficijenta, a kamoli koje radno mjesto. Pri tome smo uvijek vodili 

računa o ravnomjernom rasporedu i potrebama pojedinih sastavnica 

kojima smo prepustili samostalno planiranje vlastite kadrovske politike 

koja mora biti u skladu sa strategijom Sveučilišta. Na tom tragu ističem 

kako preuzimajući mandat nisam zatekao nikakav plan kadrovskog 

upravljanja, a mandat sam započeo s 1532 zaposlenika (stanje 

21.12.2014.). Usporedne analize ukazivale su da smo prema sveučilištima 

slične veličine u Republici Hrvatskoj u zaostatku za oko 300 radnih 

mjesta. Slijedeći moj osobni stav te stav cijele moje uprave, kako su ljudi 

naš najvažniji i najvrjedniji resurs, uveli smo strateško upravljanje 

koeficijentima naših zaposlenika. Uz stalno ukazivanje i upornost u 

nastojanju da ispravimo neravnotežu u raspodjeli koeficijenata na 

državnoj razini, danas mogu s ponosom reći kako je situacija bitno 

drugačija, a podaci govore sami za sebe. Dakle sa stanjem na 31.12. 2017. 

Sveučilište u Splitu broji 1762 zaposlenika. Bilo bi pretjerano reći da 

nismo zadovoljni, ali valja nam dostignuti zaostatak do 300 zaposlenika 

te u budućem mandatu nastaviti istu politiku strateškog upravljanja 

koeficijentima naših zaposlenika kako bismo potvrdili naš strateški cilj da 

Sveučilište u Splitu brine o razvoju karijera svog znanstveno-nastavnog, 

umjetničko-nastavnog, nastavnog, suradničkog i nenastavnog osoblja.  

Na državnoj razini s resornim ministarstvom i putem Rektorskog 

zbora zalagat ću se za napuštanje tzv. povijesne metode i uspostavu 

razdiobe koeficijenata i radnih mjesta prema omjeru studenti/nastavnici, 

znanstvenoj izvrsnosti, razvijenoj internacionalizaciji i povlačenju 

sredstava iz EU fondova. 

Isto tako ćemo i dalje razvijati i unaprjeđivati mrežu bivših 

studenata Alumni Sveučilište u Splitu čiji je dosadašnji doprinos 

popularizaciji znanosti, umjetnosti i stručnog rada kao i cjeloživotnog 
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učenja veliki, ali još postoji veliki prostor za napredak. 

Kako bismo što bolje upravljali složenim sustavom kao što je 

sveučilište, potrebno je radi postizanja sinergijskog učinka funkcionalne 

integracije, a u cilju učinkovitog upravljanja i iskorištavanja materijalnih i 

ljudskih resursa i potencijala, postupno, gdje god je to moguće uspostaviti 

sustav unutarsveučilišnog servisa. Takvo što bi se primjenjivalo gdje god 

je moguće objediniti službe i opremu u postizanju zajedničkog cilja, 

primjerice na održavanju infrastrukture. Uostalom, primjeri uspješne 

funkcionalne integracije ogledaju se kroz djelovanje Sveučilišne knjižnice 

i lista Universitas. Sveučilište mora postati okruženje u kojemu je 

imperativ nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo kakve vrste, gdje su 

sve institucionalizirane procedure propisane, transparentne s izraženom 

odgovornošću, naročito prema plagiranju. Naš položaj i važnost u društvu 

proporcionalni su vrijednostima koje promičemo i rezultatima kojima 

doprinosimo razvoju društva. Sveučilišnu autonomiju koju baštinimo 

možemo sačuvati jedino ako ona izvire iz akademske čestitosti i 

spomenute društvene odgovornosti.  
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8. ZAKLJUČAK 

 

Sveučilište u Splitu više nije ono isto sveučilište od prije četiri godine. Postali smo 

najbolje regionalno sveučilište. Možda toga nismo ni sami svjesni, ali uz ponos i radost radi 

toga postignuća, s rukom pod ruku ide i velika odgovornost. Ne kako bismo ostali na toj 

poziciji, nego postali i još bolji. No, ne radi rang lista, nego radi naše djece i njihove 

budućnosti. 

Suočavamo se s brojnim izazovima među kojima je jedan od ozbiljnijih onaj 

demografske naravi. Kao nacija izumiremo, djece je sve manje, odlazak mladih iz zemlje 

postao je svakodnevnica, a velika konkurencija među visokoobrazovnim ustanovama upućuje 

da ćemo se u budućnosti boriti za svakog studenta kako bi došao upravo na naše sveučilište. 

Da bismo ih privukli, moramo nuditi visokokvalitetne studijske programe i suvremenu 

znanstveno-istraživačku infrastrukturu i uz to još i dodatne pogodnosti kroz visoku razinu 

studentskog standarda. Štoviše, moramo se otvoriti svijetu i postati privlačnim i kvalitetnim 

mjestom kako za strane istraživače tako i za inozemne studente. Internacionalizacija 

sveučilišta je pokretač podizanja razine vlastite kvalitete i kompetitivnosti. Ukoliko mudro 

budemo preuzimali najbolja iskustva naših strateških partnera, naš rast i razvoj dovest će nas 

u društvo najboljih.  

Naš opstanak i razvoj, premda smo javno sveučilište i financiramo se iz proračuna, 

ponajviše ipak ovisi o nama samima. Ustrajnost u provođenju i ispunjavanju naših strateških 

odrednica te uporan rad i težnja  izvrsnosti kroz mjerljive ciljeve i postignuća, a po tim 

načelima je sastavljen i ovaj program, osigurat će nam budućnost u kojoj ćemo se znati nositi 

sa svim izazovima suvremenog svijeta. 

Isključivo na principima akademskih sloboda i autonomije izgradit ćemo samoodrživo 

sveučilište koje je spremno svoju raznolikost podrediti izvrsnosti i interdisciplinarnosti, 

izvrsnost efikasnosti, a efikasnost uspješnosti. 
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ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAŠTVO  
 

Strateški ciljevi Odrađeno Program 2018-2022 
Sveučilšte u Splitu je 

istraživačko sveučilište 
prepoznato u Europskom 

odnosno globalnom 
istraživačkom prostoru.  

 
Znanstvenoistraživačke 

aktivnosti Sveučilišta u Splitu 
doprinose razvoju regije, 

Republike Hrvatske, Europske 
Unije te svjetske zajednice. 

 
Potiče se interdisciplinarna 
suradnja znanstvenika kroz 

funkcionalnu integraciju 
znanstvenoistraživačke 

djelatnosti pri Sveučilištu te u 
suradnji s drugim domaćim i 

stranim znanstvenoistraživačkim 
institucijama i gospodarstvom. 

 
Potiče se umjetničko 

stvaralaštvo s naglaskom 
interdisciplinarne interakcije 
kulturne baštine i suvremenih 

kreativnih industrija. 
 

• Izrađena Znanstvena strategija Sveučilišta u 
Splitu 2017.-2021.; 

• Rang ljestvica Times Higher Education: 
Sveučilište u Splitu rangirano je između 501. 
i 600. mjesta te je time najbolje rangirano 
regionalno sveučilište; 

• U.S. News smjestio Sveučilište u Splitu u 500 
najboljih na svijetu; 

• Sveučilište u Splitu najbolje u Hrvatskoj 
prema bazi Web of Science; 

• Skok na Webometricsovom rangiranju sa 
2937. mjesta na 1015. mjesto; 

• Ustanovljena nagrada za izvrsnost najboljim 
znanstvenicima i umjetnicima; 

• Organizacija znanstvenih skupova s temama 
aktualnim za razvoj; 

• Razvojni znanstveno-istraživački projekti; 
• Projekt STIM-REI vrijedan 37 milijuna kuna; 
• Evaluirano prijavljenih 189.600.000 kuna 

bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj u okviru Poziva „Ulaganje u 
organizacijsku reformu i infrastrukturu u 
sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ kroz 
projekte: 

o Funkcionalna integracija Sveučilišta u 
Splitu, PMFST, PFST te KTF-ST kroz 

• Instalirati znanstveno-istraživačku i nastavnu 
infrastrukturu vrijednu 189,6 milijuna kuna 
bespovratnih sredstava;  

• Postati regionalni znanstveno-istraživački centar 
izvrsnosti;  

• Uspostaviti kolaborativne znanstveno-istraživačke 
projekte (poput projekata u Centru kompetencija) s 
domaćim tvrtkama i institucijama; 

• Iskoristiti perspektivu kolaborativnih 
međunarodnih projekata;  

• Osigurati dolazak stranih znanstvenika i studenata;  
• Omogućiti uvjete za ostanak i rad mladih 

znanstvenika i nastavnika; 
• Razviti akademsku poticanu stanogradnju; 
• Pokrenuti aktivnosti Centra za znanstvenu 

edukaciju i komunikaciju; 
• Pokrenuti aktivnosti Centra za humanistička, 

društvena i umjetnička istraživanja; 
• Studentima osigurati razvijanje znanstveno-

istraživačkih kompetencija; 
• Ustrojiti doktorsku školu na temeljima postojećih 

poslijediplomskih studija s oznakama visoke razine 
kvalitete; 

• Stvoriti prikladni okvir umjetničkog istraživanja i 
stvaralaštva; 

• Razviti inkubator za visoke tehnologije – 
20.000.000 kn bespovratnih sredstava kroz tvrtku 
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Poboljšanje doktorske izobrazbe 
kroz istraživački usmjerene 

doktorske studije strukturirane u 
okviru doktorskih škola.  

 
 
 
 

razvoj znanstveno istraživačke 
infrastrukture u Zgradi tri fakulteta; 

o Implementacijom suvremene 
znanstveno-istraživačke infrastrukture 
na FGAG do pametne specijalizacije u 
zelenoj i energetski učinkovitoj 
gradnji; 

o Stavljanje u funkciju novoizgrađene 
nastambe za pokusne životinje na 
Sveučilištu u Splitu; 

• 4 doktorska studija s markicom izvrsnosti – 
oznakom visoke razine kvalitete; 

• Bogat sveučilišni kulturno-umjetnički 
program;  

• Tvrtka Unist Tehnološki park  - projekt 
„Razvoj inkubatora za visoke tehnologije 
Sveučilišta u Splitu“ - bespovratnih 
20.000.000 kn; 

• Projekt Znanstveno inovacijskog centra 
(odobreno uvrštavanje na indikativnu listu 
EU fondova). 

„Unist Tehnološki park“ u vlasništvu Sveučilišta sa 
planiranim generiranjem 140 novih radnih mjesta; 

• Stvoriti formalno-pravni okvir zaštite 
intelektualnog vlasništva; 

• Nastaviti s nagrađivanjem za izvrsnost najboljim 
znanstvenicima i umjetnicima; 

• Razviti s partnerima projekt Kampus Klis; 
• Izgraditi Znanstveno inovacijski centar. 
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STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD  
 

 
Strateški ciljevi Odrađeno Program 2018-2022 

 
Sveučilište u Splitu osmišljava i 
izvodi kvalitetne preddiplomske 

sveučilišne studije, diplomske 
sveučilišne studije, integrirane 

preddiplomske i diplomske 
sveučilišne studije, 

poslijediplomske sveučilišne 
studije, poslijediplomske 

specijalističke studije, kratke 
stručne studije, preddiplomske 
stručne studije i specijalističke 

diplomske stručne studije s jasno 
definiranim ishodima učenja te 

prilagođene dugoročnim 
potrebama društva i tržišta rada 

iz svih područja znanosti i 
umjetnosti, a u skladu s 

Hrvatskim kvalifikacijskim 
okvirom. 

 
Sveučilište u Splitu osmišljava i 
izvodi programe cjeloživotnog 

učenja te učenja na daljinu. 
 

• Uspješno provedeni reakreditacijski postupci; 
• Odobreni studijski programi:  

o poslijediplomski specijalistički studij 
Medicina spavanja - Sleep Medicine, 
Medicinskog fakulteta u Splitu; 

o diplomski sveučilišni studij Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, 
Filozofskog fakulteta u Splitu; 

o diplomski sveučilišni studij 
Brodogradnja, Fakulteta 
elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje u Splitu; 

o diplomski sveučilišni studij 
Međunarodni program košarke i 
menadžmenta – International 
Basketball Coaching and 
Management, Kineziološkog fakulteta 
u Splitu i Sportskog sveučilišta u 
Litvi; 

o diplomski sveučilišni studij 
Prehrambena tehnologija, Kemijsko-
tehnološkog fakulteta u Splitu;  

o integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Vojno pomorstvo, 
zajednički studij Sveučilišta u Splitu, 
Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo 

• Stalna briga za studente u partnerskom ozračju; 
• Omogućiti studentima kulturni, humanitarni, 

sportski i duhovni razvoj te međunarodna iskustva; 
• Razviti projekt zdravog i sportskog Sveučilišta u 

suradnji s Kineziološkim fakultetom, Medicinskim 
fakultetom i Sveučilišnim odjelom za zdravstvene 
studije; 

• Uvesti zdravstveni pregled, nutricionističku i 
sportsko-rekreacijsku individualnu preporuku uz 
stalno praćenje studenta; 

• Razviti sustav praćenja i vrednovanja svih oblika 
studentskih aktivnosti; 

• Razvoj novih aplikacija u svrhu boljeg korištenja 
studentskih sadržaja; 

• Nastavak sustava financiranja studentskih projekata 
iz upisnina; 

• Unaprjeđenje studentskog standarda ponajprije kroz 
Studentski centar;   

• Ulaganje u studentski standard;  
• Povećanje domskih smještajnih kapaciteta; 
• Praćenje i dovršetak projekta rekonstrukcije 

studentskog doma Bruno Bušić (ukupna vrijednost 
investicije 61.643.911,00 kn); 

• Sadržajno i organizacijsko unaprjeđenje sportske 
infrastrukture;  
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Sveučilište u Splitu razvija 
široku mrežu nastavnih baza 

odnosno organizacija u kojima 
se povezuje praksa, znanost, 

umjetnost i visoko obrazovanje. 
 

Integracija u Europski prostor 
visokog obrazovanja, 

internacionalizacija studijskih 
programa te formiranje 

združenih studija s eminentnim 
europskim i svjetskim visokim 

učilištima. 
 

Povećanje dolazne i odlazne 
međunarodne, nacionalne, 

međusveučilišne i 
unutarsveučilišne mobilnosti 

studenata i nastavnika. 
 

Sveučilište u Splitu kontinuirano 
razvija studentski standard, 

aktivno podržava dostupnost 
studiranja kao i uključivanje 

studenata u kulturno-umjetničke, 
sportsko- rekreacijske, 

humanitarne i društvene 
aktivnosti.  

  
 
 

Tuđman“, Pomorskog fakulteta u 
Splitu i Filozofskog fakulteta u Splitu;  

o preddiplomski sveučilišni studij 
Njemački jezik i književnost, 
Filozofskog fakulteta u Splitu; 

• Završena izgradnja i useljena zgrada Tri 
fakulteta; 

• Kupljena bivša poslovna zgrada 
Brodomerkura, današnja Poljičanka; 

• Oformljena ljetna škola Sveučilišta u Splitu 
na engleskom jeziku; 

• Niz novih programa cjeloživotnog učenja; 
• Izvršena promjena Statuta Sveučilišta u Splitu 

u kojoj je definirana dodatna stručna praksa i 
nastavne baze; 

• Donesen pravilnik o nastavnim bazama; 
• Donesen pravilnik o dodatnoj stručnoj praksi; 
• Virtualna smotra Sveučilišta u Splitu; 
• Prva generacija studenata odradila dodatnu 

stručnu praksu; 
• Potpisani ugovori sa preko 150 nastavnih 

baza; 
• Obilježen po prvi put u Republici Hrvatskoj 

Dan nastavnih baza; 
• Osnovan studentski poduzetnički inkubator; 
• Projekt Student business e-academy; 
• Značajno povećana mobilnost studenata i 

nastavnika;  

• Unaprjeđenje kulturnih i humanitarnih aktivnosti i 
aktivizma u suradnji s turističkim zajednicama i 
drugim dionicima; 

• Unaprjeđenje rada Centra za savjetovanje studenata; 
• Suradnja sa nastavnim bazama Sveučilišta; 
• Organizacija medicinske skrbi za studente i 

djelatnike; 
• Uređenje i opremanje Studentskog kluba; 
• Unaprjeđenje i modernizacija nastavnog procesa; 
• Prilagodba nastavnog procesa novim ESG 

standardima; 
• Daljnji razvoj sustava unaprjeđenja kvalitete na 

svim razinama; 
• Uvođenje studija Vojnog pomorstva na hrvatskom i 

engleskom jeziku; 
• Uvođenje studija Njemačkog jezika; 
• Reaktiviranje studija Mediteranske poljoprivrede; 
• Daljnji razvoj sukladno Strategiji razvoja STEM 

područja; 
• Izvođenje studijskih programa na engleskom jeziku; 
• Promoviranje i očuvanje hrvatskog jezika i kulture; 
• Strateški važna internacionalizacija Sveučilišta; 
• Internacionalizacija kao pokretač podizanja razine 

vlastite kvalitete i kompetetivnosti. 
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• Projekt rekonstrukcije i nadogradnje 
Studentskog doma Bruno Bušić (ukupna 
vrijednost investicije 61.643.911,00 kn); 

• Kuhinja i restoran u Studentskom domu dr. 
Franjo Tuđman; 

• Restoran studentske prehrane na 
Medicinskom fakultetu; 

• Studentski restoran Indeks; 
• Kantina u Kopilici u prostorima Sveučilišnog 

odjela za stručne studije; 
• Zgrada za potrebe studenata Sveučilišta u 

Splitu – Studentuša; 
• Centar za savjetovanje studenata; 
• Novi programi rekreacije studenata 

Sveučilišta u Splitu; 
• Podrška vrhunskom akademskom sportu; 
• Projekti novih objekata sportske 

infrastrukture: 
o teretana u prostoru Odjela za stručne 

studije u Kopilici; 
o teretana u zgradi Tri fakulteta; 
o vanjsko vježbalište ispod Tinela; 
o igralište istočno od Sveučilišne 

knjižnice; 
o igrališta (kavezi) na krovu 

Studentskog doma dr. Franjo Tuđman; 
• Humanitarne akcije; 
• Omogućavanje korisnicima ustanova 

socijalne skrbi nastavka studiranja na 
sastavnicama Sveučilišta u Splitu; 

• Aplikacije UniSpot i UniSplit. 
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SVEUČILIŠTE U SVOM OKRUŽENJU  
 

Strateški ciljevi Odrađeno Program 2018-2022 
Sveučilište u Splitu 

pozicionirano je kao bitan 
pokretač gospodarskog razvoja 

regije i na znanju zasnovanog 
poduzetništva kao i pametnih 

specijalizacija.  
 

Sveučilište u Splitu pokreće 
inovativne postupke i rješenja 

važnih društvenih i gospodarskih 
problema te promiče kulturu 

razvoja, zaštite i 
komercijalizacije intelektualnih 

kreacija. 
 

Sveučilište u Splitu kao 
društveno odgovorna institucija 
služi društvu u svim segmentima 

gdje se javlja potreba za 
aktiviranjem ljudskih i 

materijalnih resursa Sveučilišta. 
 

Sveučilište u Splitu promiče 
znanstvenoistraživački i 

umjetničko 
stvaralački rad kod mladih te sa 

svojim partnerima razvija 

• Promijenjena percepcija javnosti o važnosti 
Sveučilišta u Splitu; 

• Suradnje s Penn Stateom, Sveučilištem u 
Coburgu, Sveučilištem u Mariboru, 
Technionom, Regiomed Klinikama, 
Sveučilištem Aix  Marseille; 

• STem Cekom na listi odabranih prijavitelja 
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i 
obrta; 

• U suradnji s Općinom Klis Sveučilištu u 
Splitu dodjeljeno 22 ha zemljišta -uknjiženo 
vlasništvo na Sveučilište u Splitu te izrađen 
idejni projekt Kampusa Klis;  

• Prijavljena tri infrastrukturna projekta vezana 
za Kampus Klis: 

o Centar za održivi razvoj i uzgoj 
tradicionalnih mediteranskih 
poljoprivrednih kultura i proizvoda 
Sveučilišta u Splitu - Centar 
mediteranske poljoprivrede (odobreno 
uvrštavanje na indikativnu listu EU 
fondova); 

o Sveučilišna bolnica Klis;  
o Tehnološko inovacijski park Klis 

(odobreno uvrštavanje na indikativnu 
listu EU fondova) 

• Ispuniti sveučilišnu javnu ulogu stvaranja, očuvanja 
i prijenosa znanja; 

• Sveučilište će djelovati kao pokretač svekolikog 
razvoja društva; 

• Kroz suradnju s gospodarstvom Sveučilište će 
poticati veću konkurentnost tvrtki iz okruženja i 
povećanje zapošljivosti; 

• Kroz instrumente Strategije UAS-a djelatno se 
uključiti u daljnji razvoj projekata; 

• Iskustva uspješnih svjetskih sveučilišta primijeniti 
kroz zajedničke projekte;  

• Unaprijediti globalno strateško partnerstvo sa Penn 
State sveučilištem; 

• Iskorištavati zajednički razvojni fond kroz 
zajedničke projekte; 

• Model suradnje s Penn State-om primjeniti i na 
druga strateška partnerstva;  

• Unaprjeđenje suradnje sa sveučilištima Coburg, Aix 
Marseille, Maribor te Technionom; 

• Studij Medicine na engleskom te Međunarodni 
program košarke i menadžmenta - primjer 
internacionalizacije sveučilišta i izvoza znanja; 

• Održavanje i unaprjeđenje suradnje sa Regiomed 
Kliniken; 

• Razvoj i unaprjeđenje projekta postakademskog 
zapošljavanja i nastavnih baza kroz instrument  ESF-
a; 



Prilog	9.1	Tablični	prikaz	programskih	ciljeva	i	zadataka	u	mandatnom	razdoblju	2018-2022	prema	strateškim	područjima	

	
	

Tablični	prikaz	programskih	ciljeva	I	zadataka	prema	strateškim	područjima	 35	
	

programe postakademskog 
zapošljavanja za svoje studente, 

a kasnije i za 
druge bivše studente kao mjera 

smanjivanja broja nezaposlenih.  
 
  
 
 

• Skup Nova infrastruktura za suradnju 
Sveučilišta u Splitu i gospodarstva u 21. 
stoljeću; 

• Organizacija Mjeseca intelektualnog 
vlasništva na Sveučilištu u Splitu; 

• Sveučilište u Splitu izradilo Strategiju urbane 
aglomeracije Split na osnovu koje će područje 
aglomeracije povući 62,7 milijuna eura 
sredstava iz EU fondova; 

• Nagrada Splitsko-dalmatinske županije 
Sveučilištu u Splitu za izrađenu Strategiju 
urbane aglomeracije Split; 

• Aktivno djelovanje Sveučilišta u izvanrednoj 
situaciji (davanje svih smještajnih i 
prehrambenih resursa gasiteljima požara); 

• Razvijen program postakademskog 
zapošljavanja; 

• Otvoren Virtualni Studentski poduzetnički 
inkubator; 

• Organiziran Global Entreppreneurship Week 
Split. 
 

• Unaprijediti stručnu praksu studenata;  
• Poticati samozapošljavanje studenata s razvojem 

djelatnosti studentskog poduzetničkog inkubatora; 
• Razviti projekt Kulturizma kao potencijal 

uključivanja u razvoj kreativne   ekonomije; 
• Poticati članstvo u upravljačkim i stručnim 

nacionalnim tijelima predstavnika Sveučilišta; 
• Utjecati i sudjelovati u kreiranju javnih, naročito 

obrazovnih i znanstvenih politika, na svim razinama; 
• Isticati mediteransku i kozmopolitsku dimenziju 

Sveučilišta u Splitu. 
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ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA  
 

Strateški ciljevi Odrađeno Program 2018-2022 
Sveučilište u Splitu funkcionalno 

integrira sve svoje djelatnosti 
radi postizanja najveće 

efikasnosti, ekonomičnosti, 
održivog razvoja i 

interdisciplinarnosti kao i 
unutarsveučilišne razmjene 

iskustava i najboljih praktičnih 
rješenja. 

 
Sveučilište u Splitu brine o 

razvoju karijera svog 
znanstveno-nastavnog, 

nastavnog, suradničkog i 
nenastavnog osoblja. 

 
Kroz sustav mreže bivših 

studenata Alumni Sveučilište u 
Splitu doprinosi popularizaciji 
znanosti, umjetnosti i stručnog 

rada kao i cjeloživotnog učenja. 
 

Kroz sustav osiguravanja 
kvalitete te strateškog 

upravljanja Sveučilište u Splitu 
transparentno održava sve 

unutarnje procese na najvišim 

• Usvojena Strategija Sveučilišta u Splitu 2015-
2020; 

• Strategijsko vođenje Sveučilišta kroz 
godišnje cikluse Akcijski plan - Izvješće o 
realizaciji akcijskog plana (2016, 2017); 

• Zgrada 3F - pokrenut blokirani proces gradnje 
zgrade, postignut sporazum s izvođačem i 
podizvođačima, objekt dovršen, u velikoj 
mjeri opremljen i useljen (36.000 m2); 

• Poljičanka - Kupljena poslovna zgrada 
Brodomerkura za potrebe Filozofskog 
fakulteta i Rektorata (bgp 11.084 m2, ngp 
8869 m2, pov. čest. 3761 m2); 

• Multifunkcionalna dvorana u zgradi 
Umjetničke akademije u Zagrebačkoj ulici; 

• Novi prostor za rad Kineziološkog fakulteta; 
• Uređenje Kampusa (uređen dio pješačke 

Sveučilišne ulice, postavljena solarna vanjska 
rasvjeta, postavljene tri kamene klupe koje 
simboliziraju temeljne djelatnosti Sveučilišta, 
uređen plato sa zapadne strane Zgrade tri 
fakulteta); 

• Rješenje problema vatrogasne zaštite na 
Kampusu; 

• Riješeni financijski problemi sa Škoda 
Servisom u Kampusu;  

• Osigurati primjerene prostorne resurse sastavnicama 
koje rade u neprimjerenim uvjetima; 

• Osigurati dostatno proračunsko financiranje 
Sveučilišta; 

• Strateško upravljanje financijama uz punu 
transparentnost i odgovornost; 

• Priprema za novi trogodišnji ciklus Programskih 
ugovora;  

• Sastavnice odgovorno i autonomno raspolažu 
svojim prihodima; 

• Pravedna i transparentna raspodjela zajedničkih 
sredstava; 

• Uravnoteženje raspodjele koeficijenata na državnoj 
razini prema opterećenju nastavnika i broju 
studenata; 

• Strateško upravljanje koeficijentima uz plan 
zapošljavanja i napredovanja nastavnika; 

• Podrška sastavnicama u provođenju vlastitih 
planova zapošljavanja i napredovanja; 

• Razvijati i unaprjeđivati mrežu bivših studenata 
Alumni Sveučilište u Splitu; 

• U okviru funkcionalne integracije uspostaviti 
unutar-sveučilišni servis temeljem dogovora i 
suglasnosti sastavnica. 
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razinama kvalitete, 
organiziranosti i odgovornosti.  

 
Sveučilište u Splitu potiče 

ulaganja u aktivnosti Sveučilišta 
formiranjem interesnih mreža u 

koje bi se uključile gospodarske, 
akademske, državne i javne 

institucije, te izgradnjom 
infrastrukture i sustava za 

privlačenje sredstava iz 
europskih i međunarodnih 

fondova.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

• Rješavanje spora u Kampusu za povrat 
zemljišta; 

• Rješavanje potraživanja od strane Grada 
Splita u iznosu 16.000.000 kn  za troškove 
izgradnje mosta preko ulice Matice Hrvatske; 

• Rješavanje problema komunalnih doprinosa 
za izgradnju objekata na Kampusu i predaje 
Gradu Splitu izgrađenih cesta – visina spora 
cca. 47.000.000 kn (dvije presude već 
riješene u korist Sveučilišta); 

• Ishođeno zemljište u Spinutu (studentski dom 
Bruno Bušić, 3343 m2); 

• Ishođeno zemljište u Spinutu (zgrada 
studentskog doma – OH, 4763 m2);  

• Ishođeno zemljište na Trsteniku u 
neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta, 
Rektorata te Kampusa (867 m2); 

• Ishođeni objekti od strane Vlade Republike 
Hrvatske (Ruđera Boškovića 13 - 263m2, 
Jobova 8 - 424m2, Ruđera Boškovića 22-24  -
1143 m2 korisne površine); 

• Prodana stara zgrada Rektorata u Livanjskoj 
ulici - Dobivena sredstva iskorištena za 
zatvaranje druge rate kod kupnje Poljičanke;  

• Porast broja zaposlenih: 
o 21.12.2014 – 1532 zaposlena 

(228.986.743 kn iznos plaća) 
o 31.12.2017. – 1762 zaposlena 

(273.533.165 kn iznos plaća); 
• Osnovana udruga ALUMNI Sveučilišta u 

Splitu; 
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• Uključivanje mreže bivših studenata u 
nastavni, znanstveni, stručni i humanitarni rad 
Sveučilišta u Splitu;  

• Uspostavljen Regionalni centar za edukacije 
o EU fondovima i poduzetništvu. 
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ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAŠTVO  
 
 

Datum Naslov Izvadak iz teksta 

6. listopada 2014. Izložba Prva izložba jesenskog ciklusa „Svatko na svojoj strani“ 

14. listopada 2014. Software Sveučilištu u Splitu doniran vrijedan softver „Educational Site License“ Sveučilište u Splitu je od tvrtke 

Esri (Environmental Systems Research Institute) iz SAD-a  dobilo donaciju softvera „Educational Site 

License“  u trajanju od tri godine. To će našim studentima i djelatnicima omogućiti korištenje vodeće 

ArcGIS programske opreme za potrebe edukacije i istraživačkih djelatnosti. 

15. listopada 2014. Međunarodni seminar 
"Zelena proizvodnja" 

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu održan je 2. međunarodni seminar 

Zelena proizvodnja. Glavni ciljevi ovogodišnjeg seminara bili su povezati sva tri sudionika Triple Helix 

(trostruka spirala) modela razvoja industrije: državne institucije (ministarstva, županije, gradove, itd), 

znanstveno-istraživačke ustanove (sveučilišta i institute) i gospodarstvo, te potaknuti suradnji između 

hrvatskih i njemačkih sveučilišta na području razvoja i proizvodnje automobila s pogonom na 

obnovljive izvore energije. 

28. listopada 2014. Penn State Penn State University i Sveučilište u Splitu unapređuju suradnju (Prof. dr. Michael Adewumi, 

prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta Penn State, jednog od najvećih i najutjecajnijih 

američkih sveučilišta, zajedno s prof. dr. Draganom Primorcem u utorak, 28. listopada, posjetio je 

Sveučilište u Splitu. Delegaciju je primio rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović s 

prorektorom prof. dr. sc. Alenom Soldom te ih odveo u obilazak Kampusa. Splitsko sveučilište već 

surađuje s Penn State sveučilištem, a u cilju je obiju institucija međusobno jačanje suradnje, s 

posebnim naglaskom na tehničke znanosti). 

17. prosinca 2014. Kultura i umjetnost Europske platforme 2015 - poziv u okviru programa Kreativna Europa 
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18. prosinca 2014. Radionice Na Sveučilištu u Splitu, pod vodstvom prorektora prof. dr. sc. Alena Solde, uspostavljene su trajne 

radionice za pripremu prijava za europske projekte i to za zaposlenike Sveučilišta u Splitu, a sve u cilju 

njihova educiranja za pisanje raznih projekata iz fondova EU, 03. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu. 

20. studenog 2014. Centar izvrsnosti za 
znanost i tehnologiju 
(STIM) 

Predstavljen Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju (STIM) pri Sveučilištu u Splitu (Vizija STIM-a je 

oformiti mrežu vrhunskih istraživačkih grupa u Hrvatskoj na temama ključnim za održivi razvoj i 

integraciju Mediteranske regije čija znanstvena kvaliteta posjeduje potencijal za značajni doprinos 

važnim internacionalnim izazovima.) 

27. siječnja 2015.  Centar izvrsnosti za 
znanost i tehnologiju 
(STIM) 

Svečano otvoren Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – STIM 

 

19. veljače 2015. Sveučilišni udžbenik Djelo „INTERNAL MEDICINE PROPEDEUTICS“ autora prof. dr. sc. Izeta Hoze i suradnika, odobrava se 

kao sveučilišni udžbenik, 05. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. veljače 2015. g. 

19. ožujka 2015. Suradnja Uspostavljena suradnja Sveučilišta u Splitu sa Agencijom za ugljikovodike, 07. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. g. 

19. ožujka 2015. Doktorski studiji Pokrenuta inicijativa i osnovano Povjerenstvo za ustrojavanje doktorske škole za tehničke i 

biotehničke znanosti na Sveučilištu u Splitu, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. 

19. ožujka 2015. Natječaj Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Primijenjene 

znanosti o moru na Sveučilišnom odjelu za studije mora u Splitu, 07. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 19. ožujka 2015. 

19. ožujka 2015. Sveučilišni udžbenici • Djelo „CEREBROVASKULARNA NEUROKIRURGIJA“ autora prof. dr. sc. Krešimira Rotima, prof. dr. 

sc. Vilija Beroša i suradnika, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 07. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 19. ožujka 2015. 
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• Djelo „OFTALMOLOGIJA“ autora prof. dr. sc. Milana Ivaniševića i suradnika, odobrava se kao 

sveučilišni udžbenik, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. 

• Djelo „UVOD U ANALITIČKU KEMIJU“ autora prof. dr. sc. Njegomira Radića i doc. dr. sc. Lee Kukoč 

Modun, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 

2015.  

• Djelo „MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA – praktikum za vježbe za studente Dentalne medicine“ 

autora prof. dr. sc. Marije Tonkić i suradnika, odobrava se kao dopunska literatura – praktikum, 

07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. 

• Djelo „HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE“ autora prof. dr. sc. Nikole Glamuzine i prof. dr. sc. 

Borne Fuerst Bjeliš, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

19. ožujka 2015. 

8. travnja 2015. Projekt CortexSTIM - prototip inovativnog električnog stimulatora za mozak Projekt „Jačanje znanstveno-

poslovne suradnje u području intraoperativne neurofiziologije u Hrvatskoj – CortexSTIM“ 

(www.cortexstim.org) predstavljen je 7. travnja na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.  U okviru 

ovog projekta, vrijednog 407.320 eura, izrađen je funkcionalni prototip novog i inovativnog električnog 

stimulatora za mozak (CortexSTIM).  Riječ je o električnom stimulatoru koji se koristi pri intraoprativnim 

neurofiziološkim operacijama mozga. Krajnji korisnici su bolesnici s tumorom mozga, epilepsijom i 

malformacijama krvnih žila mozga koji imaju direktne koristi od poboljšane tehnologije za 

intraoperativnu neurofiziologiju. 

17. travnja 2015. Konferencija 12. međunarodna konferencija studija Konzervacije-restauracije 

28. travnja 2015. Izložbe Izložbe u okviru trećeg festivala nezavisne kulture i umjetnosti "PLATFORMAT" 



Prilog 9.2 Kronološki prikaz aktivnosti u mandatnom razdoblju 2014-2018 po strateškim područjima 

 

  43 

 

29. travnja 2015. Kultura i umjetnost Potpisan sporazum o međusobnoj suradnji vezan za kulturu klapskog pjevanja, potpisnici - Sveučilište 

u Splitu, Umjetnička akademija u Splitu, Festival dalmatinskih klapa Omiš i Zaklada Ljubo Stipišić 

Delmata. 

21. svibnja 2015. Počasni doktorat prof. dr. sc. Davidu Rogeru Jonesu Owenu, 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. svibnja 2015. 

21. svibnja 2015. Priznanja (plakete) Priznanja (Plakete) Sveučilišta u Splitu dodjeljena su: 

- prof. dr. sc. Željku Domazetu (FESB) 

- prof. dr. sc. Radoslavu Pavazzi (FESB) 

- izv. prof. mo. Šime Marović (KBF)  

- prof. dr. sc. Juri Radniću (FGAG)  

- prof. dr. sc. Maji Pavela Vrančić (PMF) 

- prof. dr. sc. Rosandi Mulić (POMF) 

21. svibnja 2015. Sveučilišni udžbenik Djelo „TEHNIČKA TERMODINAMIKA“ (III. dopunjeno izdanje sveučilišnog udžbenika) autora prof. dr. 

sc. Nedjeljke Petric, prof. dr. sc. Ive Vojnovića i prof. dr. sc. Vanje Martinac, odobrava se kao 

sveučilišni udžbenik, 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. svibnja 2015. 

18. lipnja 2015. Sveučilišni udžbenici • Djelo „OSNOVE KINEZIOLOGIJE“ autora doc. dr. sc. Damira Jurka, doc. dr. sc. Dražena Čulara, doc. 

dr. sc. Marka Badrića i prof. dr. sc. Gorana Sporiša, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 11. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. lipnja 2015.  

• Djelo „MIKROEKONOMIJA-TEORIJA I PRAKSA“ autora prof. dr. sc. Ivana Pavića, odobrava se kao 

sveučilišni udžbenik, 11. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. lipnja 2015.  

2. srpnja 2015. Izložba Otvorena izložba Mercedes Bratoš iz ciklusa Old Hollywood 
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9. srpnja 2015.  Projekt „Jadranska mreža 
za transfer tehnologije” 

Rezultati projekta „Jadranska mreža za transfer tehnologije”. Sveučilište u Splitu je 9. srpnja prigodnom 

svečanosti obilježilo uspješni završetak projekta “Jadranska mreža za transfer tehnologije”,  do sada 

najvećeg projekta kojeg je samostalno koordiniralo. Projekt je osnažio suradnju mreže sveučilišta, 

fakulteta, instituta i gospodarstva, potaknuo razvoj inovacija te omogućio i ostvario kontinuiran proces 

prijenosa znanja i tehnologije kroz razvoj vlastitih kapaciteta, a sve s ciljem povećanja konkurentnosti 

malih i srednjih tvrtki te ukupnog gospodarskog rasta regije. 

14. srpnja 2015. Znanstveni laboratorij Otvorena Laboratorijsko-audiometrijska komora na Medicinskom fakultetu Na Medicinskom fakultetu 

Sveučilišta u Splitu, 14. srpnja, otvorena je laboratorijsko-audiometrijska komora za ispitivanje slušanja 

i govora, elektroakustička ispitivanja uređaja i ispitivanja novih slušnih pomagala i terapija, u 

organizaciji Laboratorija za istraživanje slušanja i govora, Medicinskog fakulteta i Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a pod vodstvom doc. dr. sc. Damira Kovačića. Prisutnima 

su se obratili predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, koja je djelom financirala ovaj projekt, 

iskazavši potporu za sve projekte istraživanja, razvoja i primjene inovacija naglasivši kako je još jedan 

benefit od ovakve vrste projekata otvaranje radnih mjesta za doktore znanosti. 

16. srpnja 2015. Sveučilišni udžbenik • Djelo „PREGLED ANTIČKE FILOZOFIJE“ autora doc. dr. sc. Tonća Kokića, odobrava se kao 

sveučilišni udžbenik, 12. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. 

•  Djelo „MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA“ (prijevod djela na hrvatski jezik, autora: Jewetz, Melnic, 

Adelberg) i urednice prijevoda prof. dr. sc. Marije Tonkić, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 

12. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. 

16. srpnja 2015. Natječaji Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: 

• Strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u akademskoj godini 

2015./2016. 

• Elektrotehnika i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 

u Splitu u akademskoj godini 2015./2016. 
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• Kršćanstvo i suvremena kultura na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu u akademskoj 

godini 2015./2016. 

• Povijest teologije i kršćanskih institucija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu u 

akademskoj godini 2015./2016., 12. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. 

7. kolovoza 2015. Webometrics rangiranje Na Webometricsovom rangiranju Sveučilište u Splitu, zahvaljujući provedenom postupku 
objedinjavanja web prostora sastavnica Sveučilišta u Splitu pod domenu unist.hr, ostvarilo je značajan 
napredak. U srpnju 2014. godine Sveučilište u Splitu bilo je na 2937. mjestu, a sada je na 1571. mjestu. 

9. rujna 2015. Kultura i umjetnost Projekt povezivanja i suradnje Sveučilišta u Splitu i Udruge VAL, 9. rujna 2015. Potpisom rektora 
Sveučilišta u Splitu prof. dr.sc. Šimuna Anđelinovića i predsjednika Udruge VAL Marka Lipovca na 
Sporazum o suradnji postavljen je temelj za početak „Projekta VAL“, u sklopu kojeg će se u galeriji 
Sveučilišne knjižnice u stalnom postavu naći 30 djela umjetnika Vaska Lipovca. 

18. rujna 2015. Sveučilišni udžbenici • Djelo „OBITELJSKA MEDICINA“ – drugo preuređeno i prošireno izdanje, autora prof. dr. Mirjane 

Rumboldt i prim. dr. sc. Dragomira Petrica, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 14. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 

•  Djelo „TERMODINAMIKA S ELEMENTIMA STATISTIČKE FIZIKE“ autora prof. dr. sc. Paška 

Županovića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. 

rujna 2015 

• Djelo „KLINIČKA ISTRAŽIVANJA – KLINIČKA EPIDEMIOLOGIJA“ autora akademika Stjepana 

Gamulina, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 

2015 

• Djelo „RADIOLOŠKI UREĐAJI I OPREMA U RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI I NUKLEARNOJ MEDICINI“ 

autora prof. dr. sc. Stipana Jankovića, Frane Mihanovića, mag. med. rad., prof. dr. sc. Ante Punde, 

mr. sc. Darija Radovića, Daria Hrepića, prof. i dr. Ane Barić, odobrava se kao sveučilišni udžbenik. 

14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015. 
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• Djelo „GENETIČKO INFORMIRANJE U PRAKSI“ autora prof. dr. sc. Vide Čulić, prof. dr. sc. Jasminke 

Pavelić i prof. dr. sc. Maje Radman, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 14. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 

18. rujna 2015. Konferencija Otvorena međunarodna konferencija Crossroads: East and West, međunarodna konferencija za 

doktorande i mlade doktore znanosti pod nazivom "Razmeđa Istoka i Zapada. Kulturni kontakti, 

transferi i razmjene Između Istoka i Zapada na Mediteranu /Crossroads: East and West. Cultural 

contacts, transfers and interchanges between East and West in the Mediterranean" započela je 17. 

rujna  u prostorijama Filozofskog fakulteta na Peristilu. 

28. rujna 2015. Kultura i umjetnost U organizaciji Sveučilišta u Splitu i Veleposlanstva Japana u RH u Sveučilišnoj knjižnici održana je 

kulturna manifestacija Dan Japana na kojoj su brojni posjetitelji imati prilike vidjeti demonstraciju 

tradicionalnih japanskih vještina.  

7. listopada 2015. Kultura i umjetnost Performance Kulturni incidenti na Sveučilištu u Splitu u suradnji s HNK Split. 

13. listopada 2015.  Euroaxess mreža Splitskim istraživačima i studentima predstavljena EURAXESS mreža. 

22. listopada 2015. Penn State Delegacija Sveučilišta Penn State iz SAD-a, prof. dr. sc. Mitchell Holland, Director of the Forensic 

Science Program i prof. dr. sc. Martin Tretheway, Department of Mechanical and Nuclear 

Engineering, zajedno s prof. dr. sc. Draganom Primorcem, u četvrtak, 22. listopada, posjetili su 

Sveučilište u Splitu, Najave i događanja – 17. listopada 2016. Prigodom posjeta delegacije Sveučilišta 

Penn State iz SAD-a, koju čine deset uglednih profesora i dekana različitih fakulteta tog prestižnog 

sveučilišta, Sveučilište u Splitu organiziralo je trodnevne zajedničke radionice od 17. do 19. listopada, 

tijekom kojih će splitski i američki profesori razgovarati o mogućnostima suradnje u različitim 

područjima te na zajedničkim projektima. Najave i događanja – 3. srpnja 2017. Delegacija Sveučilišta 

Penn State Hershey College of Medicine, koju čine dekan prof. A. Craig Hillemeier, prodekan za 

nastavu prof. Terry Wolpaw i direktor Centra za globalno zdravlje dr. N. Benjamin Frederick do 5. 

srpnja boravi u posjeti Sveučilištu u Splitu, odnosno Medicinskom fakultetu.  Znanost i tehnologija: 

30.siječnja 2018., Penn State University i Sveučilište u Splitu proširuju partnerstvo. 
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29. listopada 2015. Suglasnost Davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Građevinarstvo na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u 

akademskoj godini 2015./2016., 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. 

25. studenog 2015. Radionica Pilot-radionice za doktorande u sklopu projekta MODOC - Projekt provodi Sveučilište u Zagrebu u 

partnerstvu sa svim hrvatskim sveučilištima. Ovim projektom žele se stvoriti preduvjeti za 

unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada u skladu s novim zahtjevima tržišta 

rada te u skladu sa standardima HKO-a, a u cilju uspješnog razvoja karijere mladih doktora znanosti 

izvan akademske zajednice. 

26. studenog. 2015. Suglasnosti • Suglasnost za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 

studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 2015./2016., 18. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 26. studenog 2015. 

• Suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija te na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske 

specijalističke studije Ekonomija i Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, 18. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. studenog 2015 

14. prosinca 2015. Kultura i umjetnost Svečano otvorenje Sveučilišne galerije Vasko Lipovac 

17. prosinca 2015. Počasni doktorat izv. prof. art. Nikoli Bašiću, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015. 

17. prosinca 2015. Sveučilišni udžbenici • Djelo „INŽENJERSKA MEHANIKA STIJENA“ autora prof. dr. sc. Predraga Miščevića, odobrava se 

kao sveučilišni udžbenik, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015. 

• Djelo „ELEMENTI KINEZIOLOŠKE REKREACIJE, KINEZIOLOŠKA REKREACIJA, SLOBODNO VRIJEME I 

DRUŠTVENI UTJECAJI“ autorice izv. prof. dr. sc. Nataše Zenić Sekulić, odobrava se kao sveučilišni 

udžbenik, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 
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• Djelo „KVALITETA: PLANIRANJE, ANALIZA I UPRAVLJANJE“ autora prof. dr. sc. Boženka Bilića, 

odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Djelo „KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KAMENA“ autora izv. prof. dr. sc. Ive Donellija i izv. prof. 

Hrvoja Malinara, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. 

prosinca 2015 

• Djelo „RETURN ON INVESTMENT“ autorice mr. sc. Gorane Duplančić, Rogošić, mr. sc. Sanje 

Marinov, mr. sc. Magde Pašalić i mr. sc. Sanje Radmilo Derado, odobrava se kao sveučilišni 

udžbenik, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Djelo „NASUTE GRAĐEVINE“ autorice izv. prof. dr. sc. Tanje Roje-Bonacci, odobrava se kao 

sveučilišni udžbenik, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015. 

28. siječnja 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „HRVATSKO PLOVIDBENO UPRAVNO PRAVO“ autora prof. dr. sc. Dragana Bolanče odobrava 

se kao sveučilišni udžbenik, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. g. 

• Djelo „TEHNIČKA MEHANIKA: KINEMATIKA“ autora prof. dr. sc. Željana Lozine, odobrava se kao 

sveučilišni udžbenik, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. g. 

4. veljače 2016. Webometrics rangiranje Prema posljednjem Webometricsovom rangiranju iz siječnja 2016. godine, Sveučilište u Splitu 
ostvarilo je ogroman napredak. Naime, u odnosu na srpanj 2015. godine, Sveučilište je bolje 
rangirano za 458 pozicija i trenutačno zauzima 1086. mjesto na svjetskoj listi najboljih Sveučilišta. 

25. veljače 2016. Počasni doktorat Akademiku Mateu Martiniću Berošu, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Natječaj Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kineziologija 
na Kineziološkom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 2016./17., 22. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 25. veljače 2016. g. 

8. ožujka 2016. Regiomed Kliniken Potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta, Medicinskog fakulteta i Regiomed Kliniken Riječ je o 
jedinstvenom primjeru međunarodne suradnje u Republici Hrvatskoj gdje će jedna hrvatska 
visokoškolska institucija sustavno obrazovati njemačke liječnike za potrebe regije u kojoj djeluje 
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REGIOMED KLINIKEN, a uz to će povećati mobilnosti studenata i nastavnika u oba smjera, kao i 
omogućiti suradnju hrvatskih i njemačkih liječnika  u kliničkoj praksi i znanosti. 

18. ožujka 2016. Radionica Radionica "Izrada samoanalize u postupku reakreditacije doktorskih studija" 

24. ožujka 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „ANALIZA STANJA I TRANSFORMACIJSKI POSTUPCI U KINEZIOLOGIJI“ autora prof. dr. sc. 
Damira Sekulića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 23. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
ožujka 2016. g. 

• Djelo „METODA R-FUNKCIJA U ZADAĆAMA TEORIJE ELASTIČNOSTI I PLASTIČNOSTI“ urednika 
prijevoda prof. dr. sc. Blaža Gotovca, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 23. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 2016. g. 

14. travnja 2016 Radionica Radionica o autorskim i srodnim pravima 

19. travnja 2016. Izložba Izložba fotografija prof. dr. sc. Alena Solde „More naše fotografsko“ 

19. travnja 2016. Coburg Rektor splitskog sveučilišta prof. dr.sc. Šimun Anđelinović i rektor Sveučilišta u Coburgu prof. dr. sc. 
Michael Pötzl potpisali su ugovor o suradnji, koji predstavlja temelj za suradnju dvaju sveučilišta u 
području znanstvenih i stručnih projekata, kao i razmjene studenata i nastavnog osoblja. 

27. travnja 2016. Sveučilišni udžbenik Djelo „METAPODACI“ autora doc. dr. sc. Željka Haćimovića, odobrava se kao sveučilišna skripta, 24. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

27. travnja 2016. Suglasnost Davanje suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) 

studije Medicina utemeljena na dokazima, Biologija novotvorina i Translacijska istraživanja u 

biomedicini te na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije Klinička 

epidemiologija i Medicina spavanja na Medicinskom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 

2016./2017., 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g 

26. svibnja 2016. Koncert Koncert UMAS-a i Sveučilišta St. Thomas u HNK Split 

31. svibnja 2016. Izložba MU/FiV: Izložba studenata Odsjeka za film i video UMAS-a 

6. lipnja 2016. Radionica Održana radionica Doktorska škola- Povod prezentaciji je osnivanje doktorske škole na Sveučilištu u 
Splitu u skladu sa strateškim ciljem Strategije Sveučilišta u Splitu 2015 -2020: Poboljšanja doktorske 
izobrazbe kroz istraživački usmjerene doktorske studije strukturirane u okviru doktorskih škola. 
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13. lipnja 2016. Thomson Reuters 
rangiranje 

Prema  izvješću multinacionalne kompanije "Thomson Reuters" Sveučilište u Splitu je u više kategorija 
i prema različitim kriterijima analize prvo u Hrvatskoj među svim  sveučilištima i institutima te je 
jedino iznad svjetskog prosjeka. 

16. lipnja 2016. Kultura i umjetnost: 
Obilježavanje Dana 
Sveučilišta u Splitu 

U glazbenom dijelu programa sudjelovali su Gudački kvartet Umjetničke akademije u Splitu i 
novoutemeljeni Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Splitu pod nazivom našeg poznatog dirigenta i 
skladatelja Silvija Bombardelija koji je bio intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, dirigent 
njegove Opere te jedan od utemeljitelja Splitskih ljetnih priredbi, današnjeg Splitskog ljeta te profesor 
Pedagoške akademije. Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Splitu Silvije Bombardelli, pod vodstvom 
studentice Ane Marije Tadin, sačinjavaju studenti i djelatnici splitskog Sveučilišta. 

30. lipnja 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „SLEEP MEDICINE TEXTBOOK“ autora prof. dr. sc. Claudia Bassetti-a, prof. dr. sc Zorana 
Đogaša i prof. dr. sc. Philippea Peigneux-a, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 26. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

• Djelo „OSCE (Objective Structured Clinical Examination) A Practicum of Skills For Students, Family 
Medicine Residents and Specialists“, prijevod na engleski jezik, autora prof. dr. sc. Mirjane 
Rumboldt, prim. dr. Dragomira Petrica i suradnika, odobrava se kao sveučilišni priručnik, 26. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

• Djelo „ISTRAŽIVANJA U URBANISTIČKOM PLANIRANJU, PEDAGOŠKA BILJEŽNICA VOL. 2 / URBAN 
PLANNING RESEARCH. PEDAGOGICAL NOTEBOOK VOL. 2“ urednika Saše Begovića, Dražena 
Pejkovića, dr. sc. Ane Šverko, dr. sc. Hrvoja Bartulovića i Ivane Vlaić, odobrava se kao sveučilišna 
skripta, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. Natječaji  Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: 

• Elektrotehnika i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje u Splitu u akademskoj godini 2016./2017.; 

• Strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u akademskoj 
godini 2016./2017.; 

• Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 
2016./2017., 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 
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9. srpnja 2016. Regiomed Kliniken Postignut je iznimno važan dogovor o sustavnoj i višegodišnjoj edukaciji studenata iz  Bavarske u 
Republici Hrvatskoj, točnije na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Ovo je prvi sličan dogovor 
koji je jedna institucija iz Bavarske postigla sa sveučilištem izvan granica Federalne Republike 
Njemačke. Tijekom dvodevnih sastanaka, domaćim  hrvatskoj delegaciji u sastavu prof.dr. Predrag 
Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH, prof.dr. Dragan Primorac, pokretač ove suradnje, 
prof.dr. Alen Soldo, prorektor Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije 
za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske,  prof.dr. Zoran Đogaš, dekan Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu i prof.dr. Ante Tonkić, prodekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu bila je bavarska ministrica zdravstva i znanosti gospođa dr. Melanie Huml. Tijekom sastanka 
potvrđeno je da projektu iznimnu potporu daju Vlada Bavarske te vodstvo Coburga i Lichtenfelsa, a  
prva generacija 25 njemačkih studenata kreće s nastavom u Split. 

15. srpnja 2016. Sveučilišni udžbenik Djelo „ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE“ autora prof. dr. sc. Ivice Boke, doc. dr. sc Davora Skejića i doc. 
dr. sc. Nene Torića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. 
srpnja 2016. g. 

26. kolovoza 2016. Suradnja Suradnja Kineziološkog fakulteta s Lithuanian Sports University 

12. rujna 2016. Suradnja Sporazum o suradnji između Medical College of Wisconsin (Milwaukee, SAD) i Medicinskog fakulteta 
u  Splitu svečano je potpisan u ponedjeljak, 12. rujna. Uz prethodni potpis dekana  Medical College of 
Wisconsin, prof. dr. Josepha E. Kerschnera, dr. med.,  Sporazum su potpisali dekan Medicinskog 
fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Zoran Đogaš, uz supotpis rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. 
Šimuna Anđelinovića te prof. dr. sc. Željka J. Bošnjaka. Kao partneri, dvije institucije osiguravat će 
okvire za dugogodišnju, sustavnu, znanstvenu, nastavnu i svekoliku suradnju kroz razmjenu 
nastavnika i studenata, ali i kroz zajedničke prijave na projekte. 

13. rujna 2016. Konferencija Završna stručna konferencija projekta „Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području“ održana 
je 13. rujna na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. 

23. rujna 2016. Kultura i umjetnost Započela konferencija „Minorni Shakespeari: politika i  estetika margina“ u suradnji s 
Veleposlanstvom Velike Britanije. 

29. rujna 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „CIJEPLJENJE I CJEPIVA“ autorice prof. dr. sc. Irene Bralić i suradnika, odobrava se kao 
sveučilišni priručnik, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 
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• Djelo „INFEKTIVNE BOLESTI-KRATKI KLINIČKI TEČAJ“ prijevod na hrvatski jezik, autora Frederica S. 
Suthwick-a i urednika prof. dr. sc. Ive Ivića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 28. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

29. rujna 2016. Suglasnost Davanje suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 
studij Ekonomija i poslovna ekonomija te na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske 
specijalističke studije Ekonomija i Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, 28. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

5. listopada 2016. Centar izvrsnosti za 
znanost i tehnologiju 
(STIM) 

U Vladi RH potpisan ugovor za projekt "STIM-REI" vrijedan 37 milijuna kuna STIM-REI, projekt Centra 
izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM), povezuje istraživanje s 
inovacijom i edukacijom kroz tri područja unaprjeđivanja, odnosno kroz tri projektna elementa 
utemeljena na izvrsnosti i aktualnosti: 

I. Napredna tehnologija na nanoskali fokusirat će se na tehnologiju za unaprjeđenje obnovljivih izvora 
energije i za medicinsku dijagnostiku razvojem novih materijala za gorivne članke i solarne ćelije, te 
dizajnom novih nanostrukturiranih materijala za biosenzoriku i biomedicinu. 

II. Voda i okoliš uključuje zaštitu kvalitete i kvantitete vode, utjecaje klimatskih promjena i plavu 
biotehnologiju. 

III. Edukacija i prijenos znanja i tehnologije predstavlja inovativnu poveznicu rezultata istraživanja 
unutar područja unaprjeđivanja i njihovu primjenu u svrhu poticanja poduzetničkih ideja te 
samozapošljavanja. 

27. listopada 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „ENERGIJSKE METODE-UVOD U STRUKTURNU ANALIZU“ autora prof. dr. sc. Radoslava 
Pavazze, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. 
listopada 2016. g. 

• Djelo „STRUKTURA I SVOJSTVO POLIMERA-Priručnik za laboratorijske vježbe“ autora izv. prof. dr. 
sc. Matka Ercega, odobrava se kao sveučilišni priručnik, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
27. listopada 2016. g. 

• Djelo „LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKALNE KEMIJE“ autorice prof. dr. sc. Jagode Radošević, doc. 
dr. sc. Vesne Sokol, doc. dr. sc. Renata Tomaša i Perice Boškovića, dipl. ing., odobrava se kao 
sveučilišni priručnik, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 
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27. listopada 2016. Upisne kvote Povećanje upisne kvote za upis studenata u I. godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Klinička medicina utemeljena na dokazima na Medicinskom fakultetu u Splitu u akademskoj 
godini 2016./2017., 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

4. studenog 2016. Odobreni studijski 
program 

Poslijediplomski specijalistički studij Medicina spavanja - Sleep Medicine Medicinskog fakulteta u 
Splitu, Potvrda o upisu studijskog programa MZO-a u Upisnik studijskih programa od 4. STUDENOG 
2016. godine (Klasa: 602-04/16-13/00001, Urbroj: 533-20-16-0007) 

24. studenog 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „IDEAL VLADAVINE PUKA: UVOD U FILOZOFIJU DEMOKRACIJE“ autora prof. dr. sc. Pave 
Barišića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
studenog 2016. g. 

• Djelo „UPRAVLJANJE PROIZVODOM“ autora prof. dr. sc. Nevena Šerića, odobrava se kao 
sveučilišni udžbenik, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

24. studenog 2016. Suglasnost Davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni 
(doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša na Kemijsko-tehnološkom 
fakultetu u Splitu u akademskoj godini 2016./2017. te na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 
Kemija mediteranskog okoliša na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 
2016./2017., 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

19. prosinca 2016. Humanitarni koncert Humanitarni koncert za udrugu MoSt - S/UMAS GOES POP 

22. prosinca 2016. Znanstvena strategija Usvojena Znanstvena strategija Sveučilišta u Splitu, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu 

22. prosinca 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „ENGINEERING OF SELECTED INORGANIC MATERIALS“ autorice prof. dr. sc. Jelice Zelić, 
odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. 
g. 

• Djelo „ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA TURISTIČKE SUBJEKTE“ autora prof. dr. sc. Nevena Šerića i mr. 
sc. Marijane Jurišić, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
22. prosinca 2016. g. 

• Djelo „SUVREMENA LOGISTIKA“ autora prof. dr. sc. Nevena Šerića i dr. sc. Ante Luetića, odobrava 
se kao sveučilišni udžbenik, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

26. siječnja 2017. Nagrada za znanost i 
umjetnost Sveučilišta u 

Senat Sveučilišta u Splitu, u cilju poticanja znanstvene izvrsnosti odnosno produktivnosti znanstvenika 
Sveučilišta u Splitu, dodijelio je nagradu za znanost i umjetnost Sveučilišta u Splitu najbolje rangiranim 
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Splitu – 34. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu 

znanstvenicima autorima/icama - znanstvenicima Sveučilišta u Splitu u Thomson Reuters Web of 
Science bazi i to kako slijedi: 

PRIRODNE ZNANOSTI 

• Željko Antunović, Prirodoslovno-matematički fakultet  

• Nikola Godinović, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  

• Ivica Puljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  

TEHNIČKE ZNANOSTI 

• Sven Gotovac, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  

• Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  

• Ognjen Bonacci, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO 

• Željko Dujić, Medicinski fakultet 

• Ana Marušić, Medicinski fakultet 

• Ozren Polašek, Medicinski fakultet 

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI 

• Tea Bilušić, Kemijsko-tehnološki fakultet 

• Alen Soldo, Sveučilišni odjel za studije mora 

DRUŠTVENE ZNANOSTI 

• Damir Sekulić, Kineziološki fakultet 

• Nataša Zenić-Sekulić, Kineziološki fakultet 

HUMANISTIČKE ZNANOSTI 

• Mislav Kukoč, Filozofski fakultet 

• Ivana Tomić Ferić, Umjetnička akademija 
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ZNANSTVENI NOVACI 

• Željana Bašić, Interdisciplinarno područje, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti 

• Hrvoje Smoljanović, Tehničke znanosti, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 

UMJETNIČKO PODRUČJE 

• Jurica Matijević, Umjetnička akademija. 

23. veljače 2017. Sveučilišni udžbenik Djelo „KAKO PRIPREMITI, NAPISATI I OBJAVITI ZNANSTVENI RAD U KINEZIOLOGIJI I SPORTU“ autora 
doc. dr. sc. Dražena Čulara, prof. dr. sc. Gorana Sporiša i dr. sc. Krešimira Šamije,  odobrava se kao 
sveučilišni udžbenik, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

16. ožujka 2017. Kultura i umjetnost Šesti Dani Johanna Sebastiana Bacha 

6. travnja 2017. Web of Science 
rangiranje 

Sveučilište u Splitu najbolje u Hrvatskoj prema bazi Web of Science za ožujak 2017. godine, Novi 
izvještaj Clarivate Analytics iz najvažnije baze znanstvenih  radova Web of Science (prethodni vlasnik 
Thomson Reuters) pokazuje napredak Sveučilišta u Splitu u ožujku 2017. u odnosu na svibanj 2016. na 
svim poljima. Sveučilište u Splitu je u više kategorija i prema različitim kriterijima analize prvo u 
Hrvatskoj među svim  sveučilištima te je jedino iznad svjetskog prosjeka. 

13. travnja 2017. Koncert Koncert AP zbora "Silvije Bombardelli" i komornog zbora škole Groton-Dunstable iz SAD-a 

27. travnja 2017. Počasni doktorat Prof. Mitchellu M. Holandu, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

27. travnja 2017. Natječaji Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: 

• Elektrotehnika i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i 

brodogradnje u Splitu u akademskoj godini 2017./2018.; 

• Strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u akademskoj 

godini 2017./2018.; 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

5. svibnja 2017. Kultura i umjetnost Svečano otvoren Međunarodni festival glumačkih akademija 

25. svibanj 2017. Počasni doktorati Prof. dr. sc. Luki Milasu, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

Mati Marasu, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 
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29. lipnja 2017. Sveučilišni udžbenici • Djelo „ANESTEZIOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA ZA STUDENTE MEDICINE, DENTALNE MEDICINE 
I ZDRAVSTVENE STUDIJE“ autora doc. dr. sc. Marka Jurića, doc. dr. sc. Mladena Careva, doc. dr. sc. 
Nenada Karanovića i doc. dr. sc. Mihajla Lojpura, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 42. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

• Djelo „MEHANIKA TLA, IV IZDANJE U SUGLASJU S EUROKOD 7“ autorice dr. sc. Tanje Roje – 
Bonacci, prof. emerite, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 42. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

• Djelo „SLIKA-POKRET-FILM“ autora prof. art. Vlade Zrnića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 
42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

• Djelo „PROMETNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE“ autora prof. dr. sc. Dragana Bolanče, odobrava 
se kao sveučilišni udžbenik, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2016. Natječaji Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: 

• Građevinarstvo na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u akademskoj 
godini 2017./2018.; 

• Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša na Kemijsko-tehnološkom fakultetu 
u Splitu u akademskoj godini 2017./2018.; 

• Kemija mediteranskog okoliša na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u akademskoj 
godini 2017./2018.; 

• Kršćanstvo i suvremena kultura na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu u akademskoj 
godini 2017./2018.; 

• Povijest teologije i kršćanskih institucija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu u 
akademskoj godini 2017./2018., 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

14. rujna 2017. Times Higher Education 
rangiranje 

Rang ljestivica Times Higher Education Sveučilište u Splitu rangirano je između 501. i 600. mjesta 

https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/506779/sveuciliste-u-splitu-proglaseno-

najboljim-u-regiji-prestigli-i-zagreb-grad-pod-marjanom-postaje-hit-i-izvan-hrvatske-uskoro-ce-imati-

cak-tri-tisuce-stranih-studenata 
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7. rujna 2017. Markice izvrsnosti Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek uručila je Odluku 

Akreditacijskog savjeta te oznaku visoke razine kvalitete prof. dr. sc. Svenu Gotovcu, dekanu Fakulteta 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, za izvođenje poslijediplomskih studijskih programa 

„Elektrotehnika i informacijska tehnologija“ te „Strojarstvo“ i prof. dr. sc. Borisu Trogrliću, dekanu 

Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije za izvođenje poslijediplomskog studija 

„Građevinarstvo“. 

21. rujna 2017. Izložba Otvorena izložba E. Dragičevića "Iluzija sigurnosti" 

28. rujna 2017. Sveučilišni udžbenici • Djelo „POSLOVNA STATISTIKA S PRIMJERIMA U MICROSOFT EXCEL“ autora prof. dr. sc. Elze Jurin i 

Nade Ratković, mag. oec., odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 45. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Djelo „STRAH OD SMRTI: Istraživanje i razvoj artefakata“ autora prof. art. Matea Perasovića, 

odobrava se kao dopunska literatura (monografija), 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. 

rujna 2017. g. 

30. rujna 2017. Kultura i umjetnost Međunarodni simpozij Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala 

20. listopada 2017.  Konferencija Svečano otvorena međunarodna konferencija RECH4 Umjetničke akademije 

26. listopada 2017. Sveučilišni udžbenici • Djelo „EKONOMIJA“ autora prof. dr. sc. Zlatana Reića, doc. dr. sc. Maje Mihaljević Kosor i doc. dr. 

sc. Vladimira Šimića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

26. listopada 2017. g. 

• Djelo „IZAZOVI TRANZICIJSKE MEDICINE“ autora doc. dr. sc. Irene Bralić i suradnika, odobrava se 

kao sveučilišni udžbenik, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

• Djelo „UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM“ autora doc. dr. sc. Željka Mateljaka, doc. dr. sc. Damira 

Mihanovića i prof. dr. sc. Ivice Veže, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 46. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 
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15. studenog 2017. Izložba U povodu Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju otvorena izložba pod nazivom DNEVNIK KAOSA 

27. studenog 2017. Izložba Otvorena Skupna izložba studentske selekcije 8. Split graphic bijenala 

28. studenog 2017.  US News U.S. News smjestio splitsko sveučilište u 500 najboljih na svijetu. 

28. rujna 2017. Suglasnost Davanje suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija te na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske 

specijalističke studije Ekonomija i Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu u akademskoj 

godini 2017./2018., 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

28. rujna 2017. Natječaj Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Humanističke 

znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., 45. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

30. studenog 2017. Suglasnost Davanje suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 

studij Klinička medicina utemeljena na dokazima te na upisne kvote za upis studenata na 

poslijediplomski specijalistički studij Klinička epidemiologija na Medicinskom fakultetu u Splitu u 

akademskoj godini 2017./2018., 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

30. studenog 2017. Natječaji • Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 

Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., 47. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

• Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 

Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom 

fakultetu u Splitu u akademskoj godini 2018./2019., 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. 

studenog 2017. g. 

30. studenog 2017. Markica izvrsnosti Oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena doktorskom studiju TRIBE Medicinskog fakulteta u Splitu 
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4. prosinca 2017. Izložba Otvorena izložba studenske grafike Umjetničke akademije iz Osijeka . Tijekom prosinca izložbom 

grafika Osječanima će se predstaviti i studenti Umjetničke Akademije u Splitu. 

21. prosinca 2017. Sveučilišni udžbenik Djelo „MEDICINSKA BIOKEMIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA U KLINIČKOJ PRAKSI, II. DOPUNJENO I 

IZMIJENJENO IZDANJE“ autora prof. dr. sc. Elizabete Topić, prof. dr. sc. Dragana Primorca, prof. dr. sc. 

Stipana Jankovića i doc. dr. sc. Maria Štefanovića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 49. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

17. siječnja 2018. Koncert Koncert studenata gitarističkog odjela Umjetničke akademije u Splitu 
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STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD  
 
 
 

Datum Naslov Izvadak iz teksta 

13. listopada 2014. Međunarodni dan bijelog 
štapa 

Hajdukovci brisali podcrtane knjige u Sveučilišnoj knjižnici (U povodu Međunarodnog dana Bijelog 

štapa u ponedjeljak, 13. listopada, u Sveučilišnoj knjižnici održana je akcija „Podcrtana knjiga ne može 

se prilagoditi slijepim osobama“, čiji je cilj ukazati splitskim studentima da ne podcrtavaju knjige u 

knjižnicama, s obzirom da njihove slijepe i slabovidne kolege takvu literaturu ne mogu skenirati, što im 

je neophodno za učenje). 

4. prosinca 2014. Život bez barijera "Život bez barijera" za mlade i studente s invaliditetom, Povodom obilježavanja Međunarodnog dana 

osoba s invaliditetom i Međunarodnog dana volontera,  Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Udruga 

Studenti za studente Split i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu organizirali su projekt  „Život bez 

barijera!“. Cilj ovoga projekta, koji uključuje pet akcija od 3. do 13. prosinca, je promicanje 

uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, s posebnim naglaskom na mlade i studente, ali i 

informiranje i senzibiliziranje javnosti o životu osoba s invaliditetom te apeliranje na javnost o 

važnosti volontiranja i pomaganja u zajednici. 

22. siječnja 2015. Pravilnik Pravilnik o vrednovanju programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u 

Splitu, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. godine 

22. siječnja 2015. Izvješće Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija za akademsku 

godinu 2013./2014., 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

22. siječnja 2015. Suglasnost Suglasnost rektoru da u ime Sveučilišta u Splitu s Republikom Hrvatskom – Ministarstvom znanosti, 

obrazovanja i sporta, Gradom Splitom i Prometom d. o. o. sklopi Ugovor o sufinanciranju dijela cijene 
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javnog prijevoza redovitih studenata Sveučilišta u Splitu od 01. siječnja do 31. srpnja 2015. godine, 04. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

26. ožujka 2015. Tinel Otvoren kafić "Tinel" - mjesto za druženje i aktivnosti studenata 

26. siječnja 2015. Nastavne baze Potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta u Splitu, HNK Split i UMAS-a 

23. travnja 2015. Natječaj Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 

sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija za akademsku godinu 2015./2016., 08. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 2015.  

23. travnja 2015. Pravilnik Pravilnik o nastavnim bazama Sveučilišta u Splitu, 08. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 

2015. g. 

24. travnja 2015. Digitalna učionica U okviru ovog skupa, na Odsjeku za učiteljski studij otvorena je prva digitalna učionica u Splitu, 

odnosno laboratorij za digitalno obrazovanje nastavnika. Riječ je o učionici, donaciji Samsunga uz 

podršku Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta kao i CARNeta, opremljenoj najsuvremenijom 

tehnologijom za udaljeno učenje,  koja će omogućiti studentima, budućim nastavnicima, stjecanje i 

prenošenje znanja u virtualnom okruženju putem tehnologije. 

5. svibnja 2015. Studentska konferencija Treća studentska konferencija "I mi studiramo, zar ne?" 

6. svibnja 2015. Pravilnik Pravilnik o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u 

Splitu 

21. svibnja 2015.  Kalendar nastavne 
djelatnosti 

Kalendar nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2015./2016., 10. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 21. svibnja 2015.  

21. svibnja 2015. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada za zimski semestar akademske 

godine 2014./2015., 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. svibnja 2015. g. 
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15. lipnja 2015. Nastavne baze Na Danu Sveučilišta 15. lipnja 2015. svečano potpisivanje Ugovora o suradnji s nastavnim bazama 

Sveučilišta u Splitu. Potpisivanju je, uz  rektora Anđelinovića i dekane sastavnica Sveučilišta u Splitu, 

pristupilo 35 predstavnika nastavnih baza među kojima su: Cemex, Lavčević – inženjering, HNK 

Hajduk, Jadrolinija, Pomorski centar za elektroniku, Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije, 

Galerija umjetnina HNK, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i drugi, a 

svima je na proslavi Dana Sveučilišta uručena Potvrdnica. 

18. lipnja 2015. Izrade standarda 
zanimanja 

U prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta svečano su uručeni ugovori financirani 

sredstvima Europskoga socijalnog fonda u sklopu projekta Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Od 

ukupno 30 odobrenih projekata, njih pet je dodijeljeno sastavnicama splitskog sveučilišta 

(Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Pomorskom Fakultetu, Fakultetu 

građevinarstva, arhitekture i geodezije, Kineziološkom fakultetu i Sveučilišnom odjelu za zdravstvene 

studije) ukupne vrijednosti preko 12 milijuna kuna. Riječ je o ugovorima o provođenju projekata koje 

su na natječaj MZOS-a Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog 

kvalifikacijskog okvira prijavila visoka učilišta i znanstveni instituti s ciljem izrade standarda zanimanja i 

kvalifikacija te modernizaciju i/ili izradu novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja u 

skladu s potrebama tržišta rada. 

18. lipnja 2015.  Plan upisa Plan upisa studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog te specijalističkog diplomskog stručnog 

studija u akademskoj godini 2015./2016, 11. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. lipnja 2015.  

18. lipnja 2015. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju administrativnih službi i drugih vidova studentskog 

života na Sveučilištu u Splitu u akademskoj godini 2014./2015., 11. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

18. lipnja 2015. g. 

18. lipnja 2015. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada za ljetni semestar akademske godine 

2014./2015. 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015. g. 

2. srpnja 2015. Nastavne baze Potpisan sporazum o suradnji HRT-a i Sveučilišta u Splitu 
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16. srpnja 2015. Natječaj Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih 

studija za akademsku godinu 2015./2016., 12. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015.  

16. srpnja 2015. Statut Studentskog zbora Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, 12. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. 

g. 

3. kolovoza 2015. Nastavne baze Gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, 3. 

kolovoza potpisali su ugovor kojim Grad Split i Sveučilište uspostavljaju poslovnu suradnju u dijelu 

znanosti i visokog obrazovanja, a temeljem kojeg Grad Split postaje nastavna baza Sveučilišta. 

18. rujna 2015. Imenovanje Imenovanje ECTS koordinatora Sveučilišta u Splitu (predsjednika Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u 

Splitu), 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 

18. rujna 2015. Suglasnost Senat Sveučilišta u Splitu daje suglasnost prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, rektoru da u ime Sveučilišta 

u Splitu s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta sklopi Ugovor o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova 

javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 

2017./2018. 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015. g. 

18. rujna 2015. Odluka Odluka o osnivanju sastavnice Sveučilišta u Splitu pod nazivom Sveučilišni centar za savjetovanja 

studenata, kao sastavnica koja nema status pravne osobe niti podružnice pravne osobe, već je 

unutarnja organizacijska jedinica Sveučilišta u Splitu, Splitu14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. 

rujna 2015. g. 

15. listopada 2015. Izrade standarda 
zanimanja 

Održana uvodna konferencija vezana uz projekt „Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz 

unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa“ prijavitelja Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog odjela 

zdravstvenih studij. 

21. listopada 2015. Sport Sveučilište u Splitu na UniSport Finalsima u Poreču osvojilo 13 medalja 
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27. listopada 2015. Izrada standarda 
zanimanja 

Radionica za izradu standarda zanimanja „financijsko-računovodstveni forenzičar“. 

29. listopada 2015. Pravilnik Pravilnik o ustroju i radu Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata, 16. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. g. 

3. studonog 2015. Student Business e-
Academy 

Sveučilište u Splitu budućim prijaviteljima na Erasmus+ natječaje predstavilo projekt strateškog 

partnerstva „Student Business e-Academy“ kao primjer uspješne projektne prijave Međunarodna 

suradnja: 

15. prosinca 2015. Izrada standarda 
zanimanja 

Na konferenciji za medije održanoj 11. prosinca Sveučilišni odjelu zdravstvenih studija predstavio je  

projekt „Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa". 

17. prosinca 2015. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava doznačenih za subvencije participacija redovitih studenata u 

troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 

2015./2016., 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015. 

28. prosinca 2015. Studentski standard Svečano otvoreni restoran Index i studentska teretana u Studentskom domu „Dr. Franjo Tuđman“ 

21. siječnja 2016. Izrade standarda 
zanimanja 

Na Filozofskom fakultetu predstavljanje projekta “Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije 

stručnjaka za obrazovanje odraslih“  i dvodnevna konferencija "Stanje i perspektive obrazovanja 

odraslih u Republici Hrvatskoj”. 

29. siječnja 2016. Izrade standarda 
zanimanja 

Kineziološki fakultet u Splitu, zajedno s partnerima Hrvatskim paraolimpijskim savezom,  Hrvatskim 

kineziološkim savezom i Alumni udrugom Kineziološkog fakulteta u Splitu, provodi EU projekt „Razvoj 

standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u kineziologiji“ iz OP 

Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Standardi zanimanja u Kineziologiji i sportu,izrađeni u sklopu 

tog projekta. 

2. veljače 2016. Projekt Projekt "Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente" 
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8. veljače 2016. Humanitarna akcija Humanitarna akcija „Ditetu o’ JUBAVI“ za štićenike DD "Maestral" 

26. veljače 2016. Suradnja Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i pomoćnica ministrice socijalne politike i 

mladih dr. sc. Maja Vučinić Knežević te viši savjetnik mr. sc. Josip Sarić, predstavili su na konferenciji za 

medije održanoj 25. veljače na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, zajedničku 

suradnju kojom se korisnicima ustanova socijalne skrbi omogućava nastavak školovanja i studiranje na 

sastavnicama Sveučilišta u Splitu. Korisnicima će se omogućiti upis, smještaj i stipendiranje tijekom 

studiranja 

25. veljače 2016. Pravilnik Pravilnik o studijima sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Pravilnik Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu, 22. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora 

Sveučilišta u Splitu, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Plan upisa Plan upisa studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2016./2017., 22. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g 

25. veljače 2016. Odluka Omogućavanje nastavka školovanja i studiranje na sastavnicama Sveučilišta u Splitu, korisnicima 

ustanova socijalne skrbi, a što uključuje upis, smještaj i stipendiranje korisnika tijekom studiranja, 22. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

4. ožujka 2016. Kalendar nastavne 
djelatnosti 

Kalendar nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2016./2017., 23. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 24. ožujka 2016. g. 

16. ožujka 2016. Nastavne baze Potpisani ugovori s novim nastavnim bazama studija Dentalne medicine. 
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24. ožujka 2016. Izvješće Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za studentske programe za 2015. godinu, 23. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 2016. g. 

27. ožujka 2016. Nastavne baze Arheološki muzej i MedILS nove nastavne baze Sveučilišta u Splitu. 

7. travnja 2016. Nastavne baze Tvrtka AD Plastik nova nastavna baza Sveučilišta u Splitu. 

21. travnja 2016. Nastavne baze Svečana proslava Dana nastavnih baza održala se u petak, 21. travnja, u velikom amfiteatru 

Ekonomskog fakulteta.  Ovaj u Hrvatskoj jedinstveni skup posvećen je suradnim ustanovama i tvrtkama 

koje su studentima Sveučilišta u Splitu omogućile pohađanje stručne prakse. 

27. travnja 2016. Natječaj Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija koji će se raspisati za akademsku godinu 2016./2017., 

24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

27. travnja 2016. Odluka Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2016./2017., 24. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

27. travnja 2016. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu za zimski 

semestar akademske godine 2015./2016., 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

3. svibnja 2016. Student Business e-
Academy 

Natječaj za upis u program Student Business e-Academy 

24. svibnja 2016. Odluka Raspodjela sredstava ostvarena od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 

2015./2016., 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

10. lipnja 2016. Sport Osnivanje Europskog boksačkog centra edukacije u Splitu 

27. lipnja 2016. Studentski život Izložba najboljih radova studenata arhitekture na FGAG 
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30. lipnja 2016.  Natječaj Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih 

studija za akademsku godinu 2016./2017., 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. Izvješće Analiza uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2014./2015., 26. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. Potpisani ugovori Potpisani Ugovori o dodjeli sredstava ostvarenih iz upisnina studenata - Cilj nam je bio povećati 

sredstva i financirati što više kvalitetnih projekata, a samim time smo željeli potaknuti 

interdisciplinarnost, odnosno sinergiju studenata s različitih sastavnica. Smatram da smo u tome uspjeli  

i da je povjerenstvo izabralo kvalitetne projekte – zaključio je rektor Anđelinović. 

1. srpnja 2016. Suradnja Potpisan Sporazum sa Sveučilištem Hankuk iz Južne Koreje Izaslanstvo Sveučilišta Hankuk iz Južne 

Koreje predvođeno rektorom prof. dr. Kim InChulom, posjetilo je u petak, 1. srpnja, Sveučilište u 

Splitu. Tom prigodom goste su u Rektoratu Sveučilišta primili prof. dr. sc. Alen Soldo, prorektor za 

znanost i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta te prof. 

dr. sc. Boris Škvorc s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost FF-a. Sveučilište Hankuk, među ostalim, 

ima studij hrvatskoga jezika te se na sastanku razgovaralo o jačanju suradnje dvaju sveučilišta, 

posebno u vidu razmjene studenata i profesora te međusobnom upoznavanju kultura i jezika. S tim 

ciljem, prorektor Soldo i rektor InChul potpisali su sporazum o suradnji, kao temelj budućim 

zajedničkim projektima. 

21. srpnja 2016. Nastavne baze Prirodoslovni muzej u Splitu nova nastavna baza Sveučilišta. 

15. srpnja 2016. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje studentskih programa u 2016. godini, 27. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

16. rujna 2016. Odobreni studijski 
program 

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Filozofskog fakulteta u Splitu, 

Potvrda o upisu studijskog programa MZO-a u Upisnik studijskih programa od 16. rujna 2016. godine 

(Klasa: 602-04/16-04/00433, Urbroj: 533-20-16-0004) 
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26. rujna 2016. Tečaj Tečaj korejskog jezika i kulture za studente Sveučilišta u Splitu 

28. rujna 2016. Studentski standard Svečano otvoren studentski restoran "Kampus" 

29. rujna 2016. Humanitarna akcija Sveučilišne akcija „HUMANO SRCE SVEUČILIŠTA U SPLITU“, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. 

rujna 2016. g. 

29. rujna 2016. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju rada stručnih i administrativnih službi te drugih 

vidova studentskog života za akademsku godinu 2015./2016., 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

29. rujna 2016. g. 

29. rujna 2016. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada za ljetni semestar akademske godine 

2015./2016., 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

30. rujna 2016. Izrade standarda 
zanimanja 

Završna konferencija projekta „Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka za 

obrazovanje odraslih“ održana je u petak, 30. rujna, u prostorijama Filozofskog fakulteta na Peristilu. 

Na konferenciji su  predstavljeni rezultati projekta, standardi zanimanja i standardi kvalifikacija za 

stručne profile nastavnika u obrazovanju odraslih i andragoga. 

25. kolovoza 2016. Student Business e-
Academy 

Završena prva trening konferencija u sklopu projekta Student Business e-Academy 

11. listopada 2016. Student Business e-
Academy 

Predstavljeni rezultati Erasmus+ projekta Student Business e-Academy – SbeA  Znanost i tehnologija 

10. studenog 2016. Nastavne baze Potpisan sporazum o suradnji između Sveučilišta i HULU Split. 

24. studenog 2016. Izvješće Izvješće o broju upisanih studenata u I. godinu u akademskoj godini 2016./2017.: 

• preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih te integriranih preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija; 
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• diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija, 30. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

24. studenog 2016. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava doznačenih za subvencije participacija redovitih studenata u troškovima 

studija i sufinanciranje materijalnih troškova Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2016./2017., 30. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

27. listopada 2016.  Izvješće Izvješće o stanju provedenih reakreditacijskih postupaka na Sveučilištu u Splitu, 29. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

27. listopada 2016. Izvješće Izvješće o provedenom programu cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program postakademskog 

zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu“ za akademsku 

godinu 2015./2016., 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

27. listopada 2016. Izvješće Izvješće o radu Povjerenstva za studije za akademsku godinu 2015./2016., 29. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 
 

27. listopada 2016. Studentski standard Svečano otvoreni novi prostori za aktivnosti studenata Sveučilišta u Splitu Studenti Sveučilišta u Splitu 

su u preuređenoj zgradi nekadašnjeg Pomorskog fakulteta dobili prostorije u kojima se na jednom 

mjestu nalaze sadržaji koji će im sustavno pružati podršku kako bi ih se osnažilo za djelovanje kroz 

udruge i pružilo pomoć za uspješno studiranje.  Svoje mjesto su u Zrinsko Frankopanskoj 38 našli 

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu te krovna alumni udruga ASUS, internacionalni studenti kao i Centar 

za savjetovanje studenata u okviru kojeg će djelovati Savjetovalište za upravljanje karijerama, 

Savjetovalište za studente s invaliditetom, Medicinsko savjetovalište, Psihološko savjetovalište, 

Kineziološko savjetovalište, Savjetovalište za međureligijski dijalog i studentski pastoral i Pravno 

savjetovalište. Isto tako svoja vrata će otvoriti i Ured za studente s invaliditetom, za čije je potrebe 

prilagođen prilaz i sanitarni čvor, kao i brojne studentske udruge registrirane pri Sveučilištu, kao što su 

SKAC, Split misli, Invictus mare, Udruga Studenti za studente, Debatna unija, Oceanus, Sekcija za 

neuroznanost, ESN. 
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21. studenog 2016. Nastavni prostori Svečano otvoreni novouređeni nastavni prostori Kineziološkog fakulteta 

24. studenog 2016. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Klapsko pjevanje Umjetničke akademije u Splitu, Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja 

Klapsko pjevanje Umjetničke akademije u Splitu s 30. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 24. 

studenog 2016. godine (Klasa: 003-08/16-05/0030, Urbroj: 2181-202-03-01-18-0013) 

24. studenog 2016. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Program dopunske izobrazbe za zvanje Voditelj/ica projekta Fakulteta građevinarstva, arhitekture i 

geodezije u Splitu, Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja Program dopunske izobrazbe 

za zvanje Voditelj/ica projekta Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu s 30. sjednice 

Senata Sveučilišta u Splitu od 24. studenog 2016. godine (Klasa: 003-08/16-05/0030, Urbroj: 2181-202-

03-01-16-0012) 

7. prosinca 2016. Dvorana Svečano otvorena preuređena dvorana na UMAS-u, Povodom Dana Akademije, na Umjetničkoj 

akademiji u Splitu u utorak, 6. prosinca, upriličeno je svečano otvorenje preuređene dvorane za 

scensko-glazbeni program koja će znantno doprinijeti umjetničkom razvoju i prepoznatljivosti ne samo 

Umjetničke akademije u Splitu i Sveučilišta već i grada Splita. 

22. prosinca 2016. Izvješće Izvješće o provedenim programima cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Splitu u akademskoj godini 
2015./2016., 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

22. prosinca 2016. Pravilnik Pravilnik o dodjeli stipendije studentima Sveučilišta u Splitu, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. 

prosinca 2016. g. 

22. prosinca 2016. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija za akademsku godinu 

2015./2016., 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

22. prosinca 2016. Pravilnik Pravilnik Rektorskog zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske, 

33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g 

26. siječnja 2017. Suglasnost Suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta u Splitu o imenovanju članova Medicinskog savjetovališta u 

sklopu Centra za savjetovanje Sveučilišta u Splitu, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 

2017. g. 
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26. siječnja 2017. Odluka Raspodjela sredstava ostvarena od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 

2016./2017., 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obiteljima i dobrobiti djece 

Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu, Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja 

pod nazivom Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obiteljima i 

dobrobiti djece Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu s 34. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu 

od 26. siječnja 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0034, Urbroj: 2181-202-03-01-17-0007) 

23. veljače 2017. Potpisani ugovori Svečano potpisani ugovori o financiranju studentskih projekata 

23. veljače 2017. Izvješće Djelomično izvješće o namjenski utrošenim natječajnim sredstvima državnog proračuna i vlastitih 

sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu za studentske programe u 2016. godini, 35. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

16. ožujka 2017. Poziv Poziv sastavnicama na sudjelovanje u međunarodnoj Ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu, 4. rujna 2017. – 
početak ljetne škole, 11. rujna 2017. – završetak STSS 
 

29. ožujka 2017. Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu, 37. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 
 

29. ožujka 2017. Plan upisa Plan upisa studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2017./2018., 37. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g 
 

29. ožujka 2017. Izvješće Analiza izvještaja čelnika sastavnica o provedenim razgovorima sa najlošije ocjenjenim nastavnicima u 

akademskoj godini 2015./2016., 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

29. ožujka 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za potpisivanje Sporazuma o ustrojavanju posebnog integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija „Vojno pomorstvo“ sa Vladom Republike Hrvatske“, 
37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 
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29. ožujka 2017. Pravilnik Pravilnik o dodatnoj stručnoj praksi na Sveučilištu u Splitu, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. 
ožujka 2017. g. 
 

29. ožujka 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za pregovore sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike 
Hrvatske za dodatno sufinanciranje smještaja studenata koji zbog rekonstrukcije studentskog doma 
„Bruno Bušić“ neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskom domu „Bruno Bušić“, 37. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 
 

29. ožujka 2017. Pravilnik Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu, 37. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 
 

13. travnja 2017. Pravilnik Akcijski plan za reorganizaciju postojećih i uspostavu novih preddiplomskih i diplomskih studija 
mediteranske orijentacije sukladno Strategiji Sveučilišta u Splitu za 2017. godinu, 38. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 13. travnja 2017. g. 
 

13. travnja 2017. Kalendar nastavne 
aktivnosti 

Kalendar nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2017./2018., 38. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 13. travnja 2017. g. 

27. travnja 2017. Natječaj Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija koji će se raspisati za akademsku godinu 2017./2018., 
39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 
 

27. travnja 2017. Odluka Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2017./2018., 39. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

27. travnja 2017. Odluka Odluka o pravu na izravan upis na studij u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote za 

akademsku godinu 2017./2018., 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

28. travnja 2017. Sporazum Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević i rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. 

Šimun Anđelinović svečano su u petak, 28. travnja u vijećnici Pomorskog fakulteta potpisali Sporazum 
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o ustrojavanju posebnog studija »Vojno pomorstvo« koji će se provoditi u suradnji Sveučilišta u Splitu 

i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 

25. svibnja 2017. Izvješće  Analiza uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2015./2016., 41. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

25. svibnja 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu za zimski 

semestar akademske godine 2016./2017., 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

25. svibnja 2017. Izmjene Izmjene anketnog upitnika za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija, 41. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

25. svibnja 2017. Odluka Raspodjela sredstava ostvarena od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 

2016./2017., 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

6. lipnja 2017. Potpisani ugovori Svečano potpisani ugovori o financiranju studentskih projekata 

29. lipnja 2017. Plan upisa Plan upisa studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog te specijalističkog diplomskog stručnog 

studija u akademskoj godini 2017./2018, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Natječaj Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih 

studija za akademsku godinu 2017./2018., 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje studentskih programa na Sveučilištu u Splitu u 2017. 

godini, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Odluka Raspodjela sredstava ostvarena od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 

2016./2017., 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje Prirodoslovno-matematičkog 

fakulteta u Splitu, Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja Dopunsko pedagoško-

psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu s 42. 
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sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0042, Urbroj: 2181-

202-03-01-17-0040) 

29. lipnja 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Međunarodna ljetna škola Sveučilišta u Splitu, , Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja 

Međunarodna ljetna škola Sveučilišta u Splitu - Split Summer School s 42. sjednice Senata Sveučilišta u 

Splitu od 29. lipnja 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0045, Urbroj: 2181-202-03-01-17-0019) 

30. lipnja 2017. Odobreni studijski 
program 

Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u 

Splitu, Potvrda o upisu studijskog programa MZO-a u Upisnik studijskih programa od 30. lipnja 2017. 

godine (Klasa: 602-04/17-13-00067, Urbroj: 533-20-17-0004) 

28. srpnja 2017. Izrada standarda 
zanimanja 

Pozitivno Stručno mišljenje o upisu standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar u 

Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, kojim predlaže ministru nadležnom za rad upis standarda 

zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar u Podregistar standarda zanimanja. 

13. srpnja 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju rada stručnih i administrativnih službi te drugih 

vidova studentskog života za akademsku godinu 2016./2017., 43. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

13. srpnja 2017. g. 

1. rujna 2017. Student Business e-
Academy 

Završena druga SBeA trening konferencija - Summer Jam 2017! 

28. rujna 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Korejski jezik, književnost i povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Odluka o odobravanju programa 

cjeloživotnog učenja Korejski jezik, književnost i povijest Filozofskog fakulteta u Splitu s 45. sjednice 

Senata Sveučilišta u Splitu od 28. rujna 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0042, Urbroj: 2181-202-03-

01-17-0070) 

28. rujna 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Razlikovni program za upis diplomskog sveučilišnog studija Brodogradnje Fakulteta elektrotehnike, 

strojarstva i brodogradnje u Splitu, Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 

Razlikovni program za upis diplomskog sveučilišnog studija Brodogradnje Fakulteta elektrotehnike, 
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strojarstva i brodogradnje u Splitu s 45. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 28. rujna 2017. godine 

(Klasa: 003-08/17-05/0045, Urbroj: 2181-202-03-01-17-0018) 

26. listopada 2017. Izvješće Izvješće o stanju provedenih reakreditacijskih postupaka na Sveučilištu u Splitu, 46. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Izvješće Izvješće o broju upisanih studenata u I. godinu u akademskoj godini 2017./2018.: 

• preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih te integriranih preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija; 

• diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija, 46. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

8. studenog 2017. Nastavne baze Tvrtka Tommy nova nastavna baza Sveučilišta u Splitu  

30. studenog 2017. Odobreni studijski 
program 

Diplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Odluka 

o osnivanju/prihvaćanju studijskog programa diplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija 

Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu s 47. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 30.studenog 

2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0047, Urbroj: 2181-202-03-01-17-0010) 

26. listopada 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada za ljetni semestar akademske godine 

2016./2017., 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

30. studenog 2017. Pravilnik Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, 47. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

26. listopada 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Ljetna škola male brodogradnje Pomorskog fakulteta u Splitu, Odluka o odobravanju programa 

cjeloživotnog učenja Ljetna škola male brodogradnje Pomorskog fakulteta u Splitu s 46. sjednice Senata 

Sveučilišta u Splitu od 26. listopada 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0046, Urbroj: 2181-202-03-01-

17-0021) 
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26. listopada 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Interakcije - Radionica spekulativnog dizajna Umjetničke akademije u Splitu, Odluka o odobravanju 

programa cjeloživotnog učenja Interakcije – Radionica spekulativnog dizajna Umjetničke akademije u 

Splitu s 46. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 26.listopada 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0046, 

Urbroj: 2181-202-03-01-17-0022) 

30. studenog 2017. Program cjeloživotnog 
obrazovanja 

Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i 

srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine Ekonomskog fakulteta u Splitu, Odluka o odobravanju 

programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane 

studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine 

Ekonomskog fakulteta u Splitu s 47. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 30. studenog 2017. godine 

(Klasa: 003-08/17-05/0047, Urbroj: 2181-202-03-01-17-0011). 

9. prosinca 2017. Aplikacija Jedinstvena aplikacija u Hrvatskoj UNISpoT predstavljena je u multimedijalnoj dvorani Sveučilišne 

knjižnice. Aplikacija je nastala u suradnji Studentskog centra Split, Sveučilišta u Splitu i Studentskog 

zbora i studentske udruge Virtualni svijet. pretraživanjem aplikacije mogu se pronaći najnovije novosti 

vezane za Sveučilište u Splitu, dnevni jelovnici svih menzi, stanje reda u menzama putem kamere uživo, 

stanje X-ice te aktualna ponuda studentskih poslova. Uz sve navedene opcije, studenti mogu uputiti i 

bilo kakvu primjedbu ili pohvalu vezano za Sveučilište u Splitu. Naime, postavljena je funkcija Sandučić 

povjerenja, koji služi za anonimno slanje tekstualne i/ili slikovne poruke službama Studentskog centra. 

 

11. prosinca 2017. Odobreni studijski 
program 

Diplomski sveučilišni studij Međunarodni program košarke i menadžmenta – International Basketball 

Coaching and Management Kineziološkog fakulteta u Splitu i Sportskog sveučilišta u Litvi, Potvrda o 

upisu studijskog programa MZO-a u Upisnik studijskih programa od 11. prosinca 2017. godine (Klasa: 

602-04/17-13/00093, Urbroj: 533-20-17-0005) 

21. prosinca 2017. Izvješće Izvješće o provedenim programima cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Splitu u akademskoj godini 

2016./2017., 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g 
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21. prosinca 2017. Pravilnik Pravilnik o dodjeli stipendije studentima Sveučilišta u Splitu, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju rada cjelokupne razine studija za akademsku godinu 

2016./2017., 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Izvješće Pregled izvještaja čelnika sastavnica o provedenim razgovorima sa najlošije ocjenjenim nastavnicima u 

akademskoj godini 2016./2017., 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g 

21. prosinca 2017. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava doznačenih za subvencije participacija redovitih studenata u troškovima 

studija i sufinanciranje materijalnih troškova Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., 49. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

9. siječnja 2018. Združeni studij U Kaunasu (Litva) počela nastava na međunarodnom združenom studiju čiji je nositelj Kineziološki 

fakultet Sveučilišta u Splitu. 

25. siječnja 2018. Odobreni studijski 
program 

Preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu, Odluka o 

osnivanju/prihvaćanju studijskog programa preddiplomski sveučilišni studijski program Njemački jezik 

i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu s 50. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 25. siječnja 2018. 

godine (Klasa: 003-08/18-05/0050, Urbroj: 2181-202-03-01-18-0009). 

31. siječnja 2018. Studentski standard Svečano potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija studentskog 

doma „Bruno Bušić“ 

6. veljače 2018. Studentski standard Predstavljen projekt „Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“  

19. veljače 2018. Odobreni studijski 
program 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo, zajednički studij Sveučilišta u 

Splitu, Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“, Pomorskog fakulteta u Splitu i Filozofskog 

fakulteta u Splitu, Potvrda o upisu studijskog programa MZO-a u Upisnik studijskih programa od 19. 

veljače 2018. (Klasa: 602-04/17-13/00136, Urbroj: 533-20-18-0011) 
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SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU 

 
 

Datum Naslov Izvadak iz teksta 

6. listopada 2014. Posjet Predsjednik Josipović posjetio Sveučilište u Splitu. Uprava Sveučilišta je s Predsjednikom razgledala 

novu zgradu studentskog doma i studentskog centra na Kampusu.   

9. prosinca 2014. Radionica Radionica za istraživače - prijenos znanja i tehnologije, komercijalizacija istraživanja 

21. siječnja 2015. Konferencija Konferencija „Znanost kao pokretač društva i gospodarstva“, Znanost i tehnologija 29. siječnja 2015. 

Veliki interes za konferenciju „Znanost kao pokretač društva i gospodarstva“ - Na radionici održanoj 27. 

siječnja svi zainteresirani  dobili su relevantne informacije o dostupnim izvorima financiranja, načinu 

na koji izraditi minimalni projektni prijedlog te čuti iskustva i primjere iz prakse. U praktičnom dijelu 

skicirali su i svoj minimalni projektni prijedlog kao osnovu za traženje najbolje prilike za financiranje te 

za daljnji rad. Drugog dana konferencije glavna tema je bila: Projekti u suradnji znanosti i gospodarstva 

počevši od izvora financiranja i institucija koje pružaju potporu do primjera takve suradnje s 

međunarodnih i hrvatskih sveučilišta. Svoja iskustva u provedbi projekata u suradnji znanstvenika i 

poduzetnika koja se trenutno provode na Sveučilištu u Splitu ispričali su korisnici projekata koje je 

sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija. 

4. veljače 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Predstavljanje radne verzije "Projekta postakademskog samozapošljavanja" 

26. veljače 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović primila ministra Mornara i izaslanstvo 

Splitskog i Zagrebačkog sveučilišta koji su joj predstavili projekt postakademskog samozapošljavanja 

studenata 
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26. veljače 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Rektor sudjelovao u panel diskusiji "Institucionalno poduzetništvo" i predstavio Projekt 

postakademskog zapošljavanja 

19. ožujka 2015. Urbana aglomeracija Osnovano Povjerenstvo za izradu Strategije Urbane aglomeracije Grada Splita, 07. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. g. 

19. ožujka 2015. Tribina Tribina "Putokaz za mlade" - U organizaciji Centra za unaprjeđenje kvalitete i Centra za savjetovanje 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u srijedu, 18. ožujka u Sveučilišnoj knjižnici održana je tribina 

„Putokaz za mlade“ na kojoj su govorili mons. dr. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, Ivo 

Baldasar, gradonačelnik Splita, Ante Šošić zamjenik župana splitsko-dalmatinskog i prof. dr. sc. Šimun 

Anđelinović, rektor  Sveučilišta u Splitu. Kako je u uvodnoj riječi kazao prof. dr. sc. Branko Matulić, 

prorektor za kvalitetu, umjetnost i kulturu, pokretanjem ciklusa tribina želja je stvoriti ozračje potrebe 

i opravdanosti za javnim raspravama o tekućim i životnim pitanjima akademske zajednice i društva u 

cjelini. Krajnji cilj jest stvaranje i razvijanje kulture dijaloga te konstruktivnog i argumentiranog 

verbalnog sučeljavanja na čijim se primjerima stvara kultura slušanja i aktivnog sudjelovanja u 

diskusijama u okviru i izvan akademske zajednice te posebno uvažavanje i shvaćanje drugog i 

drugačijeg, različitih i suprotnih mišljenja, stavova i svjetonazora. 

24. ožujka 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

U organizaciji Udruge bivših studenata Alumni FESB-a  24. ožujka održan je „Znanstveni kafić“ u kavani 

Luxor  u sklopu kojega je prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, predstavio Projekt 

postakademskog zapošljavanja studenata i stjecanja upravljačkih sposobnosti. 

30. ožujka 2015. Okrugli stol Okrugli stol „Poduzetništvo u kineziologiji i sportu“ u sklopu SEECEL projekta 

7. travnja 2015. Posjet Rektor Anđelinović primio saborske zastupnike iz Splita. Rektor Anđelinović je uvažene goste upoznao 

s aktivnostima uprave te nastojanjima da Sveučilište u Splitu unaprjeđenjem obrazovno-znanstvenih 

procesa pridonese napretku hrvatskoga gospodarstva i društva u cjelini. Stoga je na sastanku istaknuta 

potreba kadrovskog osnaživanja Sveučilišta te daljnjeg ulaganja u infrastukturu, odnosno nastavak 

izgradnje sveučilišnog kampusa. 
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4. svibnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Rektor u HGK Split predstavio Projekt postakademskog zapošljavanja 

19. svibnja 2015. Posjet Delegacija Splitskog sveučilišta posjetila Poljsku mornaričku akademiju, potpisan Sporazum o suradnji 

kojim se omogućuju zajednički projekti, razmjena studenata i profesora. 

21. svibnja 2015. Pravilnik Pravilnik o programu postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata 

Sveučilišta u Splitu, 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. svibnja 2015. g. 

12. lipnja 2015. Posjet Održan sastanak u Nadbiskupskoj palači. Susret nadbiskupa splitsko-makarskog mons. dr. Marina 

Barišića, prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, rektora Sveučilišta u Splitu, splitsko-dalmatinskog župana 

Zlatka Ževrnje i gradonačelnika Splita Ive Baldasara. U neformalnom druženju raspravljale su se 

zajedničke teme, kao i načini smanjivanja nezaposlenosti među mladima, tehnološki rast i razvitak te 

zaostajanje Splitsko-dalmatinske županije i Splita u odnosu na druge regije. Iskazana je nepodijeljena 

potreba za zajedničkim djelovanjem i sinergijom u rješavanju gorućih problema. 

16. lipnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

U sklopu programa proslave Dana Sveučilišta održalo se svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji  

između Sveučilišta u Splitu i dionika Programa postakademskog  zapošljavanja. Sporazum su potpisali 

predsjednik Rektorskog zbora prof.dr.sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun 

Anđelinović, Zlatko Ževrnja, splitsko-dalmatinski župan, gradonačelnik Solina Blaženko Boban, Zvonimir 

Akrap, član Uprave Societe generale - Splitske banke, Dijana Ćosić, direktorica regionalnog centra 

Zagrebačke banke, Mario Žižek, zamjenik predsjednika Uprave Raiffeisen banke, za UNIQA osiguranje 

Branka Peran, regionalni koordinator Bankoosiguranja, Miroslav Ivić, predsjednik Uprave Slobodne 

Dalmacije,  Rade Popadić, glavni urednik portala Dalmacija News, Blaž Duplančić,  direktor 

Dalmatinskog portala, Boris Guina, zamjenik predsjednika Uprave Hrvatske agencije za malo 

gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO te doc. dr. sc. Mira Krneta,  voditeljica područnog 

ureda HBOR-a Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Dan prije je Sporazum potpisao rektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras. 
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16. lipnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr.sc. Vedran Mornar i rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. 

Šimun Anđelinović su, kao pokretači Projekta postakademskog zapošljavanja, potpisali Sporazum  o 

suradnji. 

26. lipnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Gradonačelnik grada Kaštela i rektor Anđelinović potpisali Ugovor o suradnji za Projekt 

postakademskog zapošljavanja 

1. srpnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Ministar rada i mirovinskog sustava prof.dr.sc. Mirando Mrsić i rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. 

Šimun Anđelinović svečano su danas potpisali Sporazum o suradnji na Programu postakademskog 

zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti. 

3. srpnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Općina Klis se uključila u Projekt postakademskog zapošljavanja. 

6. srpnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić potpisao je Sporazum o suradnji na Programu 

postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti. 

13. srpnja 2015. Posjet Premijer Milanović posjetio Sveučilište u Splitu i otvorio Program postakademskog zapošljavanja 

24. srpnja 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Prvoj generaciji studenata Programa postakademskog zapošljavanja u petak, 24. srpnja, prof. dr. sc. 

Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, s prorektoricom prof. dr. sc. Rosandom Mulić podijelio 

je potvrdnice o pohađanju, dok su predavačima uručene zahvalnice za sudjelovanje u ljetnoj školi. 

13. srpnja 2015. Sastanak Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i rektor. Šimun Anđelinović u ponedjeljak, 

10. kolovoza, održali su sastanak u privremenom Uredu Predsjednice u prostorijama Splitsko-

dalmatinske županije. Na sastanku se razgovaralo o problemima akademske zajednice, ali i o načinima 

unaprjeđenja i ojačavanja procesa koji će doprinijeti boljitku naše zemlje. Rektor Anđelinović je 

predsjednicu Grabar Kitarović izvijestio o uspješno završenoj ljetnoj školi Projekta postakademskog 

zapošljavanja 

7. rujna 2015. Urbana aglomeracija Gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović 

potpisali  su u  7. rujna u zgradi Gradske uprave Sporazum o izradi Strategije razvoja urbane 
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aglomeracije Split. Isto tako, gradonačelnik Baldasar u ime Grada Splita kao nositelja izrade Strategije 

potpisao je s predstavnicima Sinja, Kaštela, Trogira, Dugopolja, Klisa, Lećevice, Muća i Podstrane 

Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije. Uz nabrojane gradove 

i općine, prvu zonu urbane aglomeracije čine još Solin, Dicmo i Dugi Rat, čiji će predstavnici naknadno 

potpisati Sporazum. 

23. rujna 2015. Posjet Veleposlanik Indije Sandeep Kumar posjetio Sveučilište u Splitu. 

20 listopada 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Potpisani ugovori o pohađanju Programa postakademskog zapošljavanja. 

13. studenog 2015. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Gradonačelnik Grada Trogira Ante Stipčić  i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović u 

petak, 13. studenog, potpisali su Ugovor o suradnji i realizaciji programa postakademskog 

zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu 

9. prosinca 2015. Studentski poduzetnički 
inkubator 

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu otvoren je Studentski poduzetnički inkubator za studente 

Sveučilišta u Splitu. Osmišljen je nakon pet generacija uspješno održanih Poduzetničkih Akademija 

Ekonomskog fakulteta, šestotjednog programa za  studente Sveučilišta koji kroz edukacije o 

poduzetništvu i praktičan rad na idejama uvodi mlade u poslovni svijet te ih uči kako napraviti 

uspješan poslovni plan. Ekonomski fakultet u Splitu započeo je ideju za Inkubator kako bi studenti 

kroz cijelu akademsku godinu imali priliku za razvoj svojih poslovnih modela, ne samo za vrijeme 

trajanja programa Poduzetničke Akademije.   Ciljne skupine su studenti i diplomanti, od kojih neki već 

imaju definirane vlastite poduzetničke ideje. SPI će studentima kroz različite edukacije i radionice 

pružiti uvid u proces realiziranja poduzetničke ideje te pomoći u područjima marketinga, financija i 

upravljanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 302.450,00 kn. Projekt je financirala Europska unija iz 

Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., s 

288.047,61 kuna. 

12. siječnja 2016. Posjet Sveučilište u Splitu posjetio veleposlanik Ukrajine. 

1. veljače 2016. Noć muzeja Noć muzeja u Sveučilišnoj knjižnici 
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17. veljače 2016. Promotivne brošure 
Sveučilišta 

Promotivne brošure Sveučilišta,  izrađene u sklopu projekta TTAdria - Jadranska mreža za transfer 

tehnologije, kojeg je u razdoblju do kolovoza 2015. provodio Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u 

Splitu. Brošure prikazuju dio istraživačkih grupa sastavnica Sveučilišta te su prvi put na jednom mjestu 

sadržane informacije o radu, kompetencijama, opremi i uslugama koje nudi Sveučilište. Cilj publikacije 

je, između ostaloga, povećati vidljivost i prepoznatljivost Sveučilišta u znanstvenoj i široj društvenoj 

zajednici. 

11. ožujka 2016. Radionica Strateška radionica “Prijenos tehnologije i komercijalizacija znanstvenih istraživanja i inovacija podloga 

su za rast gospodarstva u Hrvatskoj" Glavni cilj radionice koju su zajednički organizirali Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja I sporta RH, Svjetska Banka i Sveučilište u Splitu kroz Drugi Projekt za znanost I 

tehnologiju koji Svjetska Banka financira u Hrvatskoj, staviti je u fokus važnost znanosti i inovacija kao 

pokretača gospodarskog rasta kroz inovativna istraživanja, zaštitu intelektualnog vlasništva, suradnju 

javnog i privatnog sektora i otvaranje novih start up tvrtki utemeljenih na rezultatima znanstvenih 

istraživanja. 

14. ožujka 2016. Radionica Radionica: coworking, startup-ovi i umrežavanje 

6. travnja 2016. Posjet Sveučilište u Splitu posjetio veleposlanik Italije 

6. travnja 2016. Intelektualno vlasništvo Mjesec intelektualnog vlasništva na Sveučilištu u Splitu. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu 

u travnju, uz potporu Europske poduzetničke mreže i Europskog IPR Helpdeska, organizira Mjesec 

intelektualnog vlasništva prilikom čega će se održati 4 radionice na kojima će sudjelovati uvaženi 

hrvatski stručnjaci s bogatim iskustvom u području intelektualnog vlasništva. Radionice će kroz 

zanimljiva predavanja, studije slučajeva i primjere iz prakse redom obraditi različite oblike zaštite 

intelektualnog vlasništva: patente, industrijski dizajn i žigove te autorska i srodna prava. 

28. travnja 2016. Okrugli stol Održan okrugli stol „Uloga Sveučilišta u razvoju kongresnog i znanstvenog turizma“ 

29. travnja 2016. Posjet Predsjednik Američke akademije za forenzičke znanosti posjetio Sveučilište, Rektor Anđelinović je 

naglasio kako Splitsko sveučilište već surađuje s AAFS-om, jer su njihovi članovi već tijekom 

Domovinskog rata bili uključeni u identifikaciju žrtava, dok su studenti Forenzike već nekoliko puta 
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imali prilike slušati predavanja članova AAFS-a. Ta suradnja je dvosmjerna, naglasio je rektor, jer su i 

studenti forenzike iz SAD-a dolazili kod nas na stručnu praksu. 

6. svibnja 2016. Posjet Predsjednik Vlade Tihomir Orešković, u petak, 6. svibnja, posjetio je Kampus Sveučilišta u Splitu te se 

sastao s Upravom Sveučilišta i rektorom prof. dr. sc. Šimunom Anđelinovićem. U nazočnosti 

predsjednika Vlade, ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat potpisao je s rektorom 

Anđelinovićem Ugovor o suradnji i realizaciji Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja 

upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu. Studentski život 

10. svibnja 2016. Posjet Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević i njegov zamjenik izv.prof.dr.sc. Sandro 

Nižetić sastali su se u ponedjeljak s rektorom Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimunom Anđelinovićem, 

prorektorom za logistiku, informacijsku infrastrukturu i optimizaciju prof.dr.sc. Markom Rosićem,  

dekanom Fakulteta građevinarstva arhitekture i geodezije prof.dr.sc. Borisom Trogrlićem i dekanom 

Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje prof.dr.sc. Svenom Gotovcem u vijećnici FGAG-a. 

Sastanku je nazočila i Ružica Batinić-Santro, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam Grada Splita te 

profesori s FGAG-a, a razgovaralo se o mogućoj suradnji fakulteta splitskog Sveučilišta i Ministarstva 

graditeljstva u području održive gradnje, prostornog planiranja, odnosno izrade urbanističkih planova 

te geodezije. 

18. svibnja 2016. Posjet Veleposlanik Portugala posjetio Sveučilište u Splitu 

11. srpnja 2016. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Započela ljetna škola Programa postakademskog zapošljavanja 

15. srpnja 2016. Posjet Veleposlanik Republike Koreje posjetio Sveučilište u Splitu 

20. kolovoza 2016. Šahovski turnir Međunarodni šahovski festival za mlade „Adriatic 2016“ 

6. rujna 2016. Okrugli stol Okrugli stol u organizaciji Slobodne Dalmacije i Sveučilišta u Splitu, koji je za temu imao odnos javnih 

politika prema visokom obrazovanju, znanosti i umjetnosti, održao se u utorak, 6. rujna, u prostorijama 

splitske novinske kuće. Skup su moderirali prof.dr.sc. Branko Matulić, prorektor za kulturu i umjetnost 

Sveučilišta u Splitu, i Diana Barbarić, novinarka Slobodne Dalmacije, dok su sudionici bili Andro 
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Krstulović Opara za HDZ, prof. dr. sc. Roko Andričević za SDP, prof. dr. sc. Željko Domazet za Pametno 

te dr. sc. Katja Žanić za Most. Prof. dr. sc. Jakša Miličić, znanstvenik i jedan od najuspješnijih splitskih 

gradonačelnika,  dao je, uz to, svoj osvrt na izlaganja. 

6. rujna 2016. Projekt postakademskog 
zapošljavanja 

Ministar Darko Horvat sa suradnicima na radnom sastanku sa rektorima: Sveučilišta u Zagrebu 

prof.dr.sc. Damirom Borasom, Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Perom Lučinom, Sveučilišta u Splitu 

prof.dr.sc. Šimunom Anđelinovićem i Sveučilišta u Osijeku prof.dr.sc. Željkom Turkaljem dogovorio je 

zajedničko sudjelovanje u projektima studentskog kreditiranja, izgradnje poduzetničkih inkubatora na 

sveučilištima, te izravnog uključivanja poduzetnika mentora u programe stjecanja poduzetničkih 

vještina. Cilj je omogućiti što većem broju studenata da upisom na fakultete dođu do prvog radnog 

mjesta, te tako pridonijeti uravnoteženju tržišta rada.  

7. rujna 2016. Sporazum Rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović i ravnatelj županijske razvojne agencije Javna 

ustanova RERA SD Jozo Sarač u srijedu, 7. rujna, na Ekonomskom fakultetu u Splitu potpisali su 

sporazum o suradnji te predstavili "Regionalni centar za edukacije o EU fondovima i poduzetništvu", 

koji će u listopadu početi s radom. Predstavljanju su nazočili župan Splitsko-dalmatinske županije Zlatko 

Ževrnja i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Garača. Riječ je o prvom takvom centru u 

ovom dijelu Hrvatske, koji je rezultat višegodišnje uspješne suradnje JU RERA SD i Sveučilišta u Splitu 

te implementacije projekta “E-poslovanje", financiranog sredstvima Europske unije. Centar će biti 

smješten na dvije lokacije: Ekonomskom fakultetu i Prirodoslovno-matematičkom, a obje dvorane bit 

će  opremljene najmodernijom telekonferencijskom opremom, što će omogućiti edukacije na daljinu. 

15. rujna 2016. Humanitarna akcija Sveučilište u Splitu je u suradnji s udrugom Most pokrenulo akciju Humano srce splitskog sveučilišta 

kojoj je cilj donacija hrane potrebitima o kojima skrbi navedena udruga. Akcija je započela u četvrtak 

15. rujna u prostorijama udruge Most, podjelom prvih obroka našim socijalno ugroženim sugrađanima 

koji nemaju dom. Bitno odgajati mlade ljude da budu humani i educirati ih o važnosti humanitarnog i 

volonterskog rada. 

23. rujna 2016. Posjet Veleposlanik Velike Britanije posjetio Sveučilište u Splitu 
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26. rujna 2016. Posjet Delegacija Sveučilišta u Splitu posjetila Univerzitet u Zenici 

5. listopada 2016. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Donošenje Akcijskog programa rada za 2016/2017 kojim će se precizirati rokovi i nositelji  

• Državni proračun - Sudjelovanje u izradi razdjela visokog obrazovanja i znanosti, osnivanje 

povjerenstava koje čine nadležni prorektori  i rukovoditelji financijskih službi  

4. studenog 2016. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

Uvođenje izvješća o preuzetim zaduženjima kao redovne točke dnevnog reda 

Forum stipendija - Smotra stipendija putem web aplikacije za informiranje i promociju sveučilišnih 

stipendija  

Formiranje radne skupine za rad na izradi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 

11. studenog 2016. Posjet Veleposlanik Rumunjske C. M. Grigorie posjetio Sveučilište u Splitu 

11. studenog 2016. Posjet Delegacija Univerziteta u Zenici posjetila splitsko sveučilište 

14. studenog 2016. Manifestacija Manifestacija Global Entrepreneurship Week Split (GEW), koju organizira Studentski poduzetnički 

inkubator (SPI) u suradnji s udrugama Klub mladih Split (KMS), UPIT i Startup.hr, svečano je otvorena 

na Ekonomskom fakultetu u Splitu. 

15 studenog 2016. Posjet Premijer Plenković posjetio Sveučilište. Na sastanku je rektor Anđelinović upoznao premijera 

Plenkovića s ključnim razvojnim projektima Sveučilišta, primjerice Sveučilišnim poduzetničkim 

inkubatorom, studentskom zonom Solin te studentskim kampusom Klis, pričalo se i o znanstvenoj 

izvrsnosti Sveučilišta, ostvarenim projektima međunarodne suradnje sa Sveučilištem Penn State te 

Klinikama Regiomed. 

15. studenog 2016. Posjet Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić na Sveučilištu u Splitu. Ministru je predstavljen 

koncept nastavnih baza, koji je osmišljen s ciljem da se studentima pruže praktična znanja i poveća 
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zapošljivost, te Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti 

studenata. 

30. studenog 2016. Konferencija Konferencija Nova infrastruktura za suradnju Sveučilišta u Splitu i gospodarstva u 21. stoljeću, na 

kojoj je Sveučilište javnosti i gospodarstvenicima predstavilo ključne projekte znanstveno-istraživačke 

infrastrukture, održana je utorak, 29. studenog, u Velikom amfiteatru nove Zgrade tri fakulteta. 

Konferenciji su nazočili ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić  s pomoćnicima 

prof.dr.sc. Srećkom Tomasom i Miomirom Karinom te državnim tajnikom dr. sc. Matkom Glunčićem, 

ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za 

financiranje i ugovaranje projekata Europske unije ( SAFU) Tomislav Petric. 

4. prosinca 2016. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

Povjerenstva za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakonske regulative u znanosti i visokome 

obrazovanju 

15. prosinca 2016. Zajednička sjednica Zajednička sjednica Vijeća Grada Splita i Senata Sveučilišta u Splitu održana je u srijedu 15. prosinca u 

velikom amfiteatru zgrade Tri fakulteta.  Tema sjednice bila je suradnja ovih dviju institucija, a na 

samom početku rektor Sveučilišta prof.dr.sc. Šimun Anđelinović upoznao je članove Vijeća s 

trenutnim stanjem splitskog sveučilišta, usporedivši ga s ostalim sveučilištima u Hrvatskoj. 

Prezentirani su glavni strateški ciljevi sveučilišta, akcijski plan te razvojni projekti studentske zone u 

Solinu te Kampusa na Klisu. 

20. siječnja 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

-pravedna raspodjela koeficijenata 

- međusveučilišna suradnja u području umjetnosti 

- unutarhrvatski «ERASMUS» 

30. siječnja 2017. Noć muzeja Noć muzeja u Sveučilišnoj knjižnici 

16 veljače. 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

- Rektorski zbor RH daje podršku prijedlogu Dekanske konferencije medicinskih fakulteta za rješenje 

problema koji se pojavljuju na medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj vezano uz integrirane 

radne odnose tzv. „kumulative“. Prihvaćena je inicijativa o osnivanju Sveučilišnih bolnica u kojima bi 
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se radni odnos za liječnike koji su istodobno i nastavnici sastojao od 60% rada u bolnici, i 60% rada na 

fakultetima. 

- Rektorski zbor RH prihvaća prijedlog koji je pripremilo Povjerenstvo za izradu modela kriterija za 

napredovanje nastavnika i raspodjelu koeficijenata. Prihvaćen je model raspodijele koeficijenata na 

temelju kojeg bi se popunjavala radna mjesta na sveučilištima, a „malim“ sveučilištima bi se pomoglo 

ekstra koeficijentima dodanim na usvojeni model. Nove koeficijente treba raspodjeljivati po 

sveučilištima prema predloženom modelu, a od ministra znanosti obrazovanja treba zatražiti 

angažman u Vladi RH radi osiguravanja dodatnih koeficijenata za razvoj mladih sveučilišta 

- Rektorski zbor imenovao  je Povjerenstvo koje je napravilo aplikaciju za pregled stipendija, a čiji cilj 

je da studenti putem aplikacije imaju pristup informacijama o svim domaćih i stranim stipendijama te 

da u budućnosti sva ministarstva i nevladine udruge ovdje dostavljaju informacije o stipendijama. 

Rektorski zbor RH usvaja prijedlog aplikacije za stipendiranje „Forum stipendija“. 

25. veljače 2017. STem Cekom Projekt STem Cekom na Listi odabranih prijavitelja MINGO-a  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva 

i obrta je nakon pregleda projekata koji su se prijavili na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za 

dodjelu bespovratnih sredstva „Podrška razvoju Centara kompetencija“ objavilo Listu odabranih 

prijavitelja na kojoj se našao i Projekt STem Cekom – centar kompetencija u STEM području, a kojeg je  

prijavilo društvo UNISTEM CEKOM d.o.o. za istraživanje i razvoj, u stopostotnom vlasništvu Sveučilišta 

u Splitu. U projektu Sveučilišta učestvuju STEM sastavnice Sveučilišta u Splitu, posebice Fakultet 

građevinarstva, arhitekture i geodezije, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje te 

Prirodoslovno-matematički fakultet. Uz sveučilišne istraživačke grupe u projekt je uključeno i 12 

partnera iz gospodarstva - Strabag d.o.o., TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o., Pomgrad 

inženjering d.o.o., Cemex Hrvatska d.d., KFK Tehnika d.o.o., Statim d.o.o., Zračna luka Split d.o.o., 

Roterm d.o.o., Stowarzyszenie B-4, Draco d.o.o., Skladgradnja d.o.o., te Čitić gradnja d.o.o. Ukupna 

vrijednost projekta je 55.040.288 kuna, a njegovim odabirom Ministarstvo je potvrdilo da  ispunjava 

kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih 

sredstava za Podršku razvoju Centara koji će se vrlo brzo raspisati, a čija je ukupna vrijednost 

785.977.500,00 kuna. Na objavljenoj Listi odabranih prijavitelja nalaze se i još neki projekti u kojima 
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kao partneri sudjeluju sastavnice i istraživačke grupe sa Sveučilišta u Splitu, što ukazuje da se jedan od 

glavnih strateški h ciljeva Sveučilišta u Splitu, objavljenih u Strategiji, a kojim se želi Sveučilište 

pozicionirati kao bitnog pokretača gospodarskog razvoja regije i na znanju zasnovanog poduzetništva 

kao i pametnih specijalizacija, ostvaruje i u praksi.   

7. ožujka 2017. Info dan Info dan „Kako financirati tržišno usmjereno istraživanje i razvoj?“  

29. ožujka 2017. Odluka Senat Sveučilišta u Splitu kao kandidate Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica (ovlaštenih 
predlagatelja), sukladno Javnom pozivu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i 
umjetničkog vijeća klasa: 030-02/17/0008; urbroj: 355-08-17-0001 od 08. ožujka 2017. predložio je na 
37. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 217. g. 

za članove matičnih odbora kako slijedi: 

 

1. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PRAVO – prof. dr. sc. Vesna Barić Punda, Pravni fakultet u Splitu, 

2. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PRAVO – prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u Splitu, 

3. INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Slavko Šimundić, Pravni fakultet u 
Splitu, 

4. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE KEMIJSKO INŽENJERSTVO, RUDARSTVO, NAFTA I GEOLOŠKO 
INŽENJERSTVO, METALURGIJA, TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I GRAFIČKA TEHOLOGIJA – prof. dr. sc. Vanja 
Martinac, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 

5. PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE KEMIJA – prof. dr. sc. Mladen Miloš, Kemijsko-tehnološki fakultet u 
Splitu, 
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6. UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE KAZALIŠNA UMJETNOST, FILMSKA UMJETNOST, GLAZBENA 
UMJETNOST, LIKOVNE UMJETNOSTI, PRIMJENJENA UMJETNOST, PLESNA UMJENTOST I UMJETNOST 
POKRETA – prof. art. Kažimir Hraste, Umjetnička akademija u Splitu, 

7. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI – prof. art. Slobodan Jokić, Umjetnička akademija u 
Splitu, 

8. HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POLJE POVIJEST, POVIJEST UMJETNOSTI, ZNANOST O UMJETNOSTI, 
ARHEOLOGIJA, ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA – prof. art. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija u 
Splitu, 

9. INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE UMJETNOSTI – izv. prof. art. Ana Domančić, Umjetnička akademija 
u Splitu, 

10. PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE BIOLOGIJA – prof. dr. sc. prof. dr. sc. Mate Šantić, Prirodoslovno-
matematički fakultet u Splitu, 

11. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO – prof. dr. sc. Andrina Granić, 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 

12. PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE MATEMATIKA – prof. dr. sc. Vlasta Matijević, Prirodoslovno-
matematički fakultet u Splitu, 

13. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PEDAGOGIJA, LOGOPEDIJA, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKE 
ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJA – prof. dr. sc. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet u Splitu, 

14. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, DRVNA TEHNOLOGIJA, 
BIOTEHNOLOGIJA I PREHRAMBENA EHNOLOGIJA – izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner, 
Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu, 

15. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE EKONOMIJA – prof. dr. sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet u 
Splitu, 
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16. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE EKONOMIJA – prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, Ekonomski fakultet u 
Splitu, 

17. INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (ZNANOST;UMJETNOST) – prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović, 
Ekonomski fakultet u Splitu, 

18. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ARHITEKTURA I URBANIZAM, GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO – prof. 
dr. sc. Alen Harapin, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 

19. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ARHITEKTURA I URBANIZAM, GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO – prof. 
dr. sc. Pavao Marović, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 

20. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ARHITEKTURA I URBANIZAM, GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO – prof. 
emer. dr. sc. Tanja Roje – Bonacci, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 

21. UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE LIKOVNE UMJETNOSTI, GLAZBENA UMJENTOST, KAZALIŠNA 
UMJETNOST, FILMSKA UMJETNOST I ELEKTRONIČKE UMJETNOSTI – prof. art. Hrvoje Njirić, Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 

22. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO – POLJE TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI, KLINIČKE MEDICINSKE 
ZNANOSTI, JAVNO ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA – prof. 
dr. sc. Mladen Boban, Medicinski fakultet u Splitu, 

23. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PEDAGOGIJA, LOGOPEDIJA, EDUKACJISKO-REHABILITACIJSKE 
ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJA – prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet u Splitu, 

24. HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POLJE FILOLOGIJA – prof. dr. sc. Marko Dragić, Filozofski fakultet u 
Splitu, 

25. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO – prof. dr. sc. Dinko Begušić, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 
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26. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO – prof. dr. sc. Antonio Šarolić, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 

27. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVA – prof. dr. sc. Slavko Vujević, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 

28. PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE MATEMATIKA – prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje u Splitu, 

29. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE STROJARSTVO, BRODOGRADNJA, TEHNOLOGIJA PROMETA I 
TRANSPORT, ZRAKOPLOVSTVO, RAKETNA I SVEMIRSKA TEHNIKA – prof. dr. sc. Damir Vučina, Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 

30. HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POJE FILOZOFIJA- prof. dr. sc. Josip Mužić, Katolički bogoslovni fakultet 
u Splitu, 

31. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE POLJOPRIVREDA – prof. dr. sc. Tea Bilušić, Sveučilište u Splitu. 

• za članove znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća kako slijedi: 

 

1. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO – prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić, Medicinski fakultet u Splitu, 

2. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Alen Soldo, Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu, 

3. DRUŠTVENE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Đurđica Miletić, Kineziološki fakultet u Splitu, 

4. DRUŠTVENE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Lidija Petrić, Ekonomski fakultet u Splitu, 

5. HUMANISTIČKE ZNANOSTI – izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, 



Prilog 9.2 Kronološki prikaz aktivnosti u mandatnom razdoblju 2014-2018 po strateškim područjima 

 

  93 

 

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Mislav Kukoč, Filozofski fakultet u Splitu, 

7. PRIRODNE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 

8. PRIRODNE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Jasna Puizina, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 

9. PRIRODNE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Ante Bilušić, Sveučilište u Splitu, 

10. TEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Branka Andričić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 

11. TEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Roko Andričević, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 
u Splitu, 

12. TEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje u Splitu, 

13. UMJETNIČKO VIJEĆE – prof. art. Mateo Perasović, Umjetnička akademija u Splitu, 

14. UMJETNIČKO VIJEĆE – prof. dr. sc. Branko Matulić, Sveučilište u Splitu, 

15. DRUŠTVENE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Duško Lozina, Pravni fakultet u Splitu. 

(Od upućenih prijedloga Sveučilišta u Splitu ZA ČLANOVE MATIČNIH ODBORA izabrani su KAKO SLIJEDI: 

➢ DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PRAVO – prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u 
Splitu, - izabrana  

➢ PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE KEMIJA – prof. dr. sc. Mladen Miloš, Kemijsko-tehnološki fakultet 
u Splitu, - izabran 

➢ UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE KAZALIŠNA UMJETNOST, FILMSKA UMJETNOST, GLAZBENA 
UMJETNOST, LIKOVNE UMJETNOSTI, PRIMJENJENA UMJETNOST, PLESNA UMJENTOST I 
UMJETNOST POKRETA – prof. art. Kažimir Hraste, Umjetnička akademija u Splitu,- izabran za 
predsjednika HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POLJE POVIJEST, POVIJEST UMJETNOSTI, ZNANOST 
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O UMJETNOSTI, ARHEOLOGIJA, ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA – prof. art. Mirjana Siriščević, 
Umjetnička akademija u Splitu, izabrana 

➢ PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE BIOLOGIJA – prof. dr. sc. prof. dr. sc. Mate Šantić, Prirodoslovno-
matematički fakultet u Splitu,izabran za potpredsjednika 

➢ DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PEDAGOGIJA, LOGOPEDIJA, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKE 
ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJA – prof. dr. sc. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet u Splitu, izabran 

➢ BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, DRVNA TEHNOLOGIJA, 
BIOTEHNOLOGIJA I PREHRAMBENA EHNOLOGIJA –prof. dr. sc. Tea Bilušić, Kemijsko-tehnološki 
fakultet u Splitu – nije izabrana 

➢ DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE EKONOMIJA – prof. dr. sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet 
u Splitu, itzabran 

➢ DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE EKONOMIJA – prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, Ekonomski 
fakultet u Splitu, izabrana 

➢ TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ARHITEKTURA I URBANIZAM, GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO – 
prof. emer. dr. sc. Tanja Roje – Bonacci, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u 
Splitu, izabrana za potpredsjednicu UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE LIKOVNE UMJETNOSTI, 
GLAZBENA UMJENTOST, KAZALIŠNA UMJETNOST, FILMSKA UMJETNOST I ELEKTRONIČKE 
UMJETNOSTI – prof. art. Hrvoje Njirić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 
izabran 

➢ BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO – POLJE TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI, KLINIČKE MEDICINSKE 
ZNANOSTI, JAVNO ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA 
– prof. dr. sc. Mladen Boban, Medicinski fakultet u Splitu, izabran za predsjednika  

➢ HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POLJE FILOLOGIJA – prof. dr. sc. Marko Dragić, Filozofski fakultet 
u Splitu, izabran  

➢ TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO – prof. dr. sc. Dinko Begušić, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, izabran 

➢ PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE MATEMATIKA – prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 
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➢ TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE STROJARSTVO, BRODOGRADNJA, TEHNOLOGIJA PROMETA I 
TRANSPORT, ZRAKOPLOVSTVO, RAKETNA I SVEMIRSKA TEHNIKA – prof. dr. sc. Damir Vučina, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, izabran 

➢ HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POLJE FILOZOFIJA- prof. dr. sc. Josip Mužić, Katolički bogoslovni 
fakultet u Splitu,  

Pored navedenih u MO su sa Sveučilišta u Splitu izabrani kako slijedi: 

o Fizika – prof.dr.sc. Vranješ Markić Leandra PMF 

o Matematika – prof.dr.sc. Matijević Vlasta PMF 

o Kemijsko inženjerstvo – prof.dr.sc. Martinac Vanja 

o Elektronika i računarstvo – prof.dr.sc. Granić Andrina PMF 

o Elektronika i računarstvo – prof.dr.sc. Šarolić Antonio FESB 

o Arhitektura, urbanizam građevinarstvo - prof.dr.sc. Harapin Alen Fakultet 
građevinarstva 

o Arhitektura, urbanizam građevinarstvo - prof.dr.sc. Maravić Pavao Fakultet 
građevinarstva 

o Medicina - prof.dr.sc.Saraga Marijan, MF Split 

o Informacijske znanosti – prof.dr.sc. Šimundić Slavko Pravni fakultet  

o Odgojne znanosti – prof.dr.sc. Ljubetić Maja – Filozofski fakultet izabrana za 
predsjednicu 

o Pravo - prof.dr.sc. Barić Punda Vesna 

o Filozofija i teologija - prof.dr.sc. Mislav Kukoč 

o Filozofija i teologija - prof.dr.sc. Tičac Iris 

o Interdisciplinarno – prof.dr.sc. Biljana Crnjak Karanović 
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• ZA ČLANOVE ZNANSTVENIH PODRUČNIH VIJEĆA I UMJETNIČKOG VIJEĆA KAKO SLIJEDI: 

➢ BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO – prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić, Medicinski fakultet u Splitu, 
izabrana 

➢ BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Alen Soldo, Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu, 
Sveučilište u Split, izabran za potpredsjednika  

➢ DRUŠTVENE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Lidija Petrić, Ekonomski fakultet u Splitu, nije izabrana 

➢ PRIRODNE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Ante Bilušić, PMF, Sveučilište u Splitu, izabran 

➢ TEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Branka Andričić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 
izabrana 

➢ TEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje u Splitu, nije izabran 

➢ UMJETNIČKO VIJEĆE – prof. dr. sc. Branko Matulić, Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu 
-izabran 

 

Pored navedenih u Područna vijeća su sa Sveučilišta u Splitu izabrani kako slijedi: 

Prirodne znanosti: prof.dr.sc. Igor Jerković, Kemijski fakultet 

Tehničke znanosti: prof.dr.sc. Roko Andričević – potpredsjednik PV 

Društvene znanosti: prof.dr.sc. Pavao Lozina – Pravni fakultet 

Umjetničko područje: prof. art. Mateo Perasović – Umjetnička akademija) 
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17. ožujka 2017. Posjet Veleposlanica Države Izrael u Republici Hrvatskoj, Nj.E. gđa Zina Kalay Kleitman posjetila je u petak 

17. ožujka Sveučilište u Splitu. Na sastanku se razgovaralo o suradnji između Sveučilišta u Splitu i 

Veleposlanstva Države Izrael te uspostavi buduće suradnje Izraelskog instituta za tehnologiju 

TECHNION u Haifi i Izraelskog vijeća za visoko obrazovanje. 

31. ožujka 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Predstavljen je prijedlog o osnivanju povjerenstva koje bi pripremilo svojevrsni jedinstveni 

digitalni znanstveni časopis studentskih radova.  

• Rektorski zbor RH prihvaća prijedlog izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i akademskih 

stupnjeva i njihovih kratica te prijedlog izmjena i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica 

koje je pripremilo Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i 

akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica. 

• Preporučene su mjere svim javnim sveučilištima da u skladu sa svojim mogućnostima ponude 

mjere koje bi studentima iz sustava alternativne skrbi (osobama koje dolaze iz programa i koje 

nakon navršene 18. godine moraju napustiti instituciju zaštite) olakšale pristup studiju, odnosno 

visokom obrazovanju.  

19. travnja 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Rektorski zbor RH traži da Ministarstvo znanosti i obrazovanja pri donošenju Pravilnika o uvjetima 

i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje uzme u obzir 

prijedloge i inicijative predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za donošenje Pravilnika.  

• Rektorski zbor RH je mišljenja da jedinstveni pravilnik na razini Hrvatske ne može obuhvatiti sve 

specifičnosti, a ujedno i strateške smjernice pojedinog sveučilišta te u tome smislu kriterije 

izvrsnosti za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje treba 

prepustiti Senatu kao krovnom tijelu sveučilišta.   

• Rektorski zbor RH je mišljenja kako je potrebno preciznije definirati kriterije za ostvarivanje prava 

redovitih studenata na subvencionirano stanovanje vezano uz socijalni status studenata. 
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• Rektorski zbor RH predlaže da Ministarstvo znanosti i obrazovanja s Ministarstvom rada i 

mirovinskog sustava, te nadležnim agencijama, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, 

Agencijom za odgoj i obrazovanje i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 

prioritetnim odredi izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije učitelja i strukovnog 

nastavnika, nastavnika u umjetničkim školama i odgojitelja u učeničkom domu na nacionalnoj 

razini, a u sklopu najavljenog Europskog socijalnog fonda koji se odnosi na kvalitetu 

visokoškolskog obrazovanja, kao profesije nacionalnog značaja, te da izmjene i dopune pravne 

regulative, pa i navedenog Pravilnika, slijede izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije i 

inoviranje Nacionalne klasifikacije zanimanja (NKZ), umjesto parcijalnih odredbi u različitim 

pravilnicima. 

30. svibnja 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Rektorski zbor Republike Hrvatske primio je na uvid prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora  u znanstveno-nastavna zvanja koji je 

pripremilo Povjerenstvo Rektorskoga zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna 

odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja.  

• Jednoglasno je donesena odluka da predsjednik Hrvatskog studentskog zbora sudjeluje u radu 

Rektorskoga zbora RH u svojstvu promatrača i bez prava odlučivanja. 

18. lipnja 2018.  Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Usvaja se Nacrt Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja koji je Povjerenstvo za tumačenje i 

izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja pripremilo 

temeljem pristiglih primjedbi dobivenih u internoj raspravi na sveučilištima do zaključno 16. 

lipnja 2017. 

• Rektorski zbora Republike Hrvatske prihvaća Izvješće Agencije za mobilnost vezano uz 

internacionalizaciju visokoga obrazovanja te predlaže da Agencija izvješćuje Rektorski zbor o 

svojim aktivnostima na godišnjoj bazi. Agencija za mobilnost će sveučilištima pojedinačno 
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dostaviti detaljne podatke vezano uz mobilnost na njihovoj instituciji kako bi se proširila 

rasprava o internacionalizaciji visokoga obrazovanja na razinu sveučilišnih senata.   

30. lipnja 2017. Kultura i umjetnost Premijerna izvedba Tijardovićeve operete Kraljica lopte održana je u petak, 30. lipnja na stadionu Poljud 

i oduševila nešto više od 600 gledatelja. Riječ je o djelu koje je posljednji put izvedeno prije 91 godinu, 

a Splićani su ga opet imali priliku gledati zahvaljujući Studentskom zboru Umjetničke akademije, koji je 

nositelj čitavog projekta uz podršku Sveučilišta u Splitu, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, HNK 

Hajduka Split i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Redateljica operete je Jelena Bosančić, a dirigent 

Hari Zlodre.) 

21. srpnja 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Rektorski zbor RH prihvaća izvješće predsjednika Povjerenstva za pripremu združenog studija 

održive i zelene gradnje prof. dr. sc. Borisa Trogrlića. 

• Analiza petogodišnjega ciklusa reakreditacije koju je provela Agencija za znanost i visoko 

obrazovanje pokazala je da sveučilišta imaju nedostatan broj zaposlenika, što može dovesti do 

zatvaranja studijskih programa. U cilju osiguravanja održivosti sustava visokoga obrazovanja 

potrebno je na godišnjoj razini osigurati od 500 do 1000 novih radnih mjesta za asistente i docente.  

Rektorski zbor Republike Hrvatske predlaže da Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH sa svakim 

sveučilištem pojedinačno raspravi specifičnu kadrovsku problematiku te da zajednički definiraju 

strateške planove razvoja kadrova.    

• Rektorski zbor prihvaća zaključke rasprave održane tijekom javnog predstavljanja dokumenata 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje „Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije“ održanog 

7. srpnja 2017. u Zagrebu. Uz primjedbu da je znanost loše ocijenjena i da sadašnji sustav 

financiranja znanosti nije dao adekvatne rezultate te da treba sveučilištima vratiti sredstva za razvoj 

znanosti sukladno strategiji svakog pojedinog sveučilišta i pametne specijalizacije njihovog 

okruženja. Rezultati petogodišnjeg reakreditacijskog ciklusa AZVO-a pokazali su da su najveća 

snaga visokoškolskog obrazovanja upravljanje institucijama i odnos prema studentima te je 

potrebno i dalje nastojati da se ovakvi rezultati održe i unaprijede. 
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28. kolovoza 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Rektorski zbor Republike Hrvatske je u više navrata, sam ili s Nacionalnim vijećem za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, HAZU, Hrvatskom zakladom za znanost i Ministarstvom 

znanosti i obrazovanja, analizirao potrebu povećanog nacionalnog proračunskog financiranja i 

zaključio da je to preduvjet i snažnije suradnje s gospodarstvom i većeg povlačenja sredstava EU 

fondova. Rektorski zbor pozdravlja primjere Vladinih mjera na obrambeno-sigurnosnom i 

diplomatskom planu gdje su koordinacijom svih relevantnih čimbenika jasno definirani ciljevi i 

rokovi te najavljeno povećanje proračunskih sredstava. Rektorski zbor očekuje da se na isti način 

hitno postupi i na planu znanosti, visokog obrazovanja i tehnologije, tim prije što u tim politikama 

odavno imamo razvojnu Strategiju usvojenu nacionalnim konsenzusom.  

• U daljnjoj raspravi i traženju rješenja za problematiku zapošljavanja u sustavu visokoga obrazovanja 

Rektorski zbor predlaže partnersko-razvojni pristup na temelju zaključaka Rektorskoga zbora 

usvojenih na sjednici od 30. svibnja 2017. u Osijeku, a uz puno uvažavanje načelnog razgraničenja 

ovlasti pri čemu se MZO brine o dostupnosti proračunskih sredstava i zakonitosti njihova trošenja, 

a sveučilišta u okviru ugovora s državom autonomno odlučuju o njihovoj programskoj i kadrovskoj 

namjeni.  

• Rektorski zbor RH daje podršku projektu organizacije znanstveno-edukativne konferencije „Uloga 

informacijske i komunikacijske tehnologije u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom“.  

4. rujna 2017. Sastanak Rektor Anđelinović primio čelnike gradskih i županijskih institucija. Sastanak je organiziran na inicijativu 

rektora Anđelinovića s ciljem da se diskusijom o važnim temama razmijene iskustva te djelovanjem u 

zajedništvu i sinergiji pruži pomoć u formiranju inicijativa, pokretanju projekata, što bi rezultiralo i 

predlaganjem konkretnih rješenja na dobrobit Grada i Županije, odnosno Urbane aglomeracije Splita, 

ali i naše domovine u cjelini. 

25 rujna 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. 
sc. Šimuna Anđelinovića 

• Prihvaća se prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne 

djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja koju je pripremilo Povjerenstvo 

Rektorskoga zbora RH za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim 

uvjetima za izbore u zvanja, a nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provedenog u 
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razdoblju od 20. lipnja do 17. srpnja 2017. Temeljem odredbe članka 6. stavka 2. podstavka 3. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka iz članka I. upućuje se 

Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

• Usvojen je zaključak o priznavanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 

na sveučilištima u Republici Hrvatskoj 

28. rujna 2017. Posjet Radni posjet Sveučilištu u Mariboru 

28. rujna 2017. Posjet Posjet studenata Sveučilišta u Splitu Penn State Universityu 

16. listopada 2017. Dan bijelog štapa Međunarodni dan bijelog štapa u Sveučilišnoj knjižnici 

26. listopada 2017. Sporazum Potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta u Splitu i Univerziteta Crne Gore. 

20. studenog 2017. Urbana aglomeracija Dodijeljena priznanja Sveučilišta za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split 

22. studenog 2017. Sporazum Potpisan strateški Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Mariboru. 

30. studenog 2017. Sporazum SPORAZUM o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u 

Mostaru 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

20. prosinca 2017. Posjet Suradnja Medicinskog fakulteta s bavarskom REGIOMED Kliniken predstavljena u Ministarstvu 

zdravstva (ministar Kujundžić). 

9. siječnja 2018. Posjet Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić sa suradnicima, glavnim savjetnikom Miroslavom 

Smetiškom i Lukom Bogdanom, zamjenikom upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva, u utorak, 9. siječnja, posjetio je Sveučilište u Splitu. Tom prigodom je ministru Paviću prof. dr. 

sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, predstavio projekte nastavnih baza te 

postakademskog zapošljavanja koji su već spremni za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog 



Prilog 9.2 Kronološki prikaz aktivnosti u mandatnom razdoblju 2014-2018 po strateškim područjima 

 

  102 

 

fonda (ESF), glavnog financijskog instrumenta Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike 

zapošljavanja. 

14. siječnja 2018. Posjet Delegacija Sveučilišta u Splitu u radnom posjetu Tehnion – Israel Institute of Tehnology, Weizmann 

Institute of Science, Peres Center for Peace and Inovation. 

22. siječnja 2018. Noć muzeja Noć muzeja u Sveučilišnoj knjižnici 

25. siječnja 2018. Posjet Delegacija Sveučilišta u Coburgu u posjeti Sveučilištu u Splitu. 
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ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA  
 
 

Datum Naslov Izvadak iz teksta 

16. listopada 2014. Strategija Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Strategije Sveučilišta u Splitu, 01. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 16. listopada 2014. g. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o konačnim troškovima plaća zaposlenika i vanjskih suradnika po sastavnicama Sveučilišta u 

Splitu u 2014. godini, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o konačnim troškovima poslovanja i naknadama za prijevoz zaposlenika po sastavnicama 

Sveučilišta u Splitu u 2014. godini, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o okvirnim troškovima poslovanja i naknadama za prijevoz zaposlenika po sastavnicama 

Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o okvirnim troškovima plaća zaposlenika i vanjskih suradnika po sastavnicama Sveučilišta u 

Splitu za 2015. godinu, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

22. siječnja 2015. Izbor Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Igora Webera u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. g. 

19. veljače 2015. Izvješća Financijski izvještaji Sveučilišta u Splitu za 2014. godinu, 05. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. 

veljače 2015. g. 

19. veljače 2015. Izvješća Financijski izvještaji po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2014. godinu, 05. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 19. veljače 2015. g. 
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19. veljače 2015. Izbor Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marijana Sarage u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – trajno 

zvanje, 05. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. veljače 2015. g. 

19. ožujka 2015. Statut Sveučilišta u Splitu Statut Sveučilišta u Splitu, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. god. 

19. ožujka 2015. Izbor • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Marijane Ćurak u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nede Vrgoča u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka 2015. g. 

23. travnja 2015. Izbor  • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Davorke Sutlović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 08. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 2015. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ive Marije Tolić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 

redoviti profesor – prvi izbor, 08. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 2015. g. 

23. travnja 2015. Izvješće Očitovanje na Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u 

Splitu i Plan aktivnosti u naknadnoj fazi praćenja, 08. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 

2015. g. 

21. svibnja 2015. Izbor • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Pere Dabića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. svibnja 2015. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Marine Trgo u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. svibnja 2015. 

16. lipnja 2015. ALUMNI U četvrtak 11. lipnja 2015.godine u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu održana je osnivačka skupština udruge 

ALUMNI SVEUČILIŠTA U SPLITU (skraćeno: ASUS) u koju su se udružile udruge bivših studenata osam 

sveučilišnih sastavnica: Ekonomskog fakulteta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Kemijsko-

tehnološkog fakulteta, Kineziološkog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišnog 
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odjela za forenzične znanosti, Sveučilišnog odjela za stručne studije i Sveučilišnog odjela za studije 

mora. 

2. srpnja 2015 Seminar Seminar i radionica za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete 

16. srpnja 2015.  Suglasnost Senat Sveučilišta u Splitu daje suglasnost prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, rektoru da u ime Sveučilišta 

u Splitu poduzme sve pravne i druge radnje u svezi završetka svih radova potrebnih za izgradnju „Zgrade 

Tri fakulteta“, uključujući i sklapanje izvansudske nagodbe o realizaciji dovršetka izgradnje „Zgrade Tri 

fakulteta“ na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu klasa: 361-02/11-01/0004; urbroj: 2181-

202-01-01-15-0185 i dodatka osnovnom ugovoru o izvođenju radova., 12. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 16. srpnja 2015. g 

16. srpnja 2015.  Suglasnost Senat Sveučilišta u Splitu daje suglasnost prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, rektoru da u ime Sveučilišta 

u Splitu i dr. sc. Adi Matokoviću, pročelniku Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu za 

poduzimanje svih pravnih i drugih radnji te aktivnosti u svrhu prijenosa poslovne cjeline Nastavnog 

centra Zagreb Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. 12. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. g. 

16. srpnja 2015. Izbor Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Branka Blagojevića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 12. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. 

18. rujna 2015. Universitas Odluka o osnivanju sastavnice Sveučilišta u Splitu pod nazivom Universitas koja nema status pravne 

osobe niti podružnice pravne osobe, već je unutarnja organizacijska jedinica Sveučilišta u Splitu, Splitu 

14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015. g. 

18. rujna 2015. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Rina Lucića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nenada Vulića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor,  14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 

• Potvrđuje se izbor dr. sc. Veljka Zlatića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015 

18. rujna 2015. Izvješće Izvješće prof. dr. sc. Igora Jerkovića o radu Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu za 

akademsku godinu 2014./2015., 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015. g. 

19. listopada 2015. Zgrada tri fakulteta Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. 

sc. Šimun Anđelinović svečano otvorili u ponedjeljak, 19. listopada Zgradu tri fakulteta. 

29. listopada 2015. Strategija Usvaja se Strategija Sveučilišta u Splitu 2015 – 2020, 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. 

listopada 2015. g. 

29. listopada 2015. Odluka Kriteriji i smjernice za raspisivanje natječaja i zapošljavanje na radnim mjestima asistenta, 

poslijedoktoranda i docenta u sustavu razvojnih koeficijenata na Sveučilištu u Splitu, 16. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. g. 

29. listopada 2015. Professor emeritus Počasno zvanje professor emeritus sveučilišta u Splitu dodjeljeno je: 

• dr. sc. Davoru Juretiću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Splitu, 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. 

• dr. sc. Goranu Tomaševiću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Pravnog 

fakulteta u Splitu, 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. 
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• dr. sc. Jeleni Perić, umirovljenoj redovitoj profesorici u trajnom zvanju Kemijsko-tehnološkog 

fakulteta u Splitu, 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. 

29. listopada 2015. Izbor Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nataše Stipanelov Vrandečić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. 

29. listopada 2015. Pravilnik Pravilnik o ustroju i radu Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata, 16. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. g. 

26. studenog 2015. Plan Plan aktivnosti osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2015./2016., 18. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. studenog 2015. g. 

7. prosinca 2015. Zgrada tri fakulteta Zgradu 3F sastavnice preuzele na upravljanje. U sklopu funkcionalne integracije znanstvenu opremu, 

kao i prostor za nastavu, će koristiti i drugim sastavnicama, koje će moći dio svojih potreba ostvariti u 

novoj zgradi, sukladno planu nastave kojeg će na godišnjoj razini donositi Senat Sveučilišta u Splitu. 

10. prosinca 2015. Vijeće za strateško 
planiranje 

Prva sjednica Vijeća za strateško planiranje Sveučilišta u Splitu održana je 9. prosinca  u velikoj dvorani 

Medicinskog fakulteta. Riječ je o novoosnovanom savjetodavnom tijelu koje čine svi redoviti profesori 

i profesori visoke škole Sveučilišta, a razmatra pitanja bitna za strateški razvoj Sveučilišta. 

17. prosinca 2015. Suglasnost Senat Sveučilišta u Splitu daje suglasnost prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, rektoru da u ime Sveučilišta 

u Splitu izvrši isplatu izvođaču radova Konstruktor – Inženjering d.d. Split iznos od 2,5 milijuna kuna, a 

sukladno članku 13. stavku 1. alineji 1. Izvansudske nagodbe o realizaciji dovršetka izgradnje „Zgrade 

Tri fakulteta“ na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu klasa: 361-02/11-01/0004; urbroj: 

2181-202-01-01-15-0185, zaključene između Sveučilišta u Splitu, Konstruktor – Inženjering d.d. Split i 

Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

17. prosinca 2015. g. 

17. prosinca 2015. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mirjane Bonković u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– trajno zvanje, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015. 
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• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nikše Kovača u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Lovre Krstulovića - Opare u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Jadranke Marasović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 19. sjednica Senata  Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vladana Papića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mislava Kukoča u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zorana Grgantova u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Saše Krstulovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015 

18. prosinca 2015. Zgrada tri fakulteta Započelo izvođenje nastave u Zgradi tri fakulteta 

28. siječnja 2016. Universitas Suglasnost rektoru da u ime Sveučilišta u Splitu sa Sveučilištem u Zagrebu i Slobodnom dalmacijom d. 

d. sklopi Ugovor o tiskanju i distribuciji Universitasa – hrvatskih sveučilišnih novina, 21. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. 

28.siječnja 2016. Odluka Odluka o konačnim troškovima poslovanja i naknadama po sastavnicama Sveučilišta u Splitu u 2015. 

godini 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. g. 
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28.siječnja 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru za pokretanje postupka javne nabave za opremanje namještajem ureda, 

predavaonica i laboratorija u "Zgradi Tri fakulteta", 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 

2016. g. 

28. siječnja 2016. Akcijski plan Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 

2016. g. 

28.siječnja 2016. Odluka Odluka o konačnim troškovima plaća i materijalnih prava zaposlenika po sastavnicama Sveučilišta u 

Splitu u 2015. godini, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. g. 

28. siječnja 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Željka Crljena u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Sanje Ćurković Kalebić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016. g. 

25. veljače 2016. Izvješće Financijski izvještaj Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. 

veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Izvješće Financijski izvještaj po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 22. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Izvješće Završno Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu, 

22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete 

Sveučilišta u Splitu, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

25. veljače 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Elisa Sutlovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 
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• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Snježane Tomić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Tatijane Zemunik u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Branka Klarina u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Davorina Rudolfa u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. g. 

24. ožujka 2016.  Pravilnik Pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Splitu, 23. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 

2016. g. 

24. ožujka 2016. Suglasnost Suglasnost prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, rektoru da u ime Sveučilišta u Splitu poduzme sve 

potrebne radnje prema Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DUDI) u svrhu dobivanja 

prostornih kapaciteta za potrebe Sveučilišta u Splitu, 23. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 

2016. g. 

24. ožujka 2016. Izbori • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vlaste Matijević u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 23. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Damira Aviania u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 23. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Marija Čaglja u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 23. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 2016. g. 

27. travnja 2016. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu kao ustanove za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, 

24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g 
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27. travnja 2016. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 

godinu, 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

27. travnja 2016. Odluka Model najma prostora Sveučilišta u Splitu za potrebe kongresnog i znanstvenog turizma, 24. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

27. travnja 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Josipa Babina u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Đurđice Miletić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marka Rosića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Andrine Granić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016. g. 

24. svibnja 2016. Odluka Odluka o okvirnim troškovima plaća, naknada i troškova za redovnu djelatnost financiranih iz državnog 

proračuna za 2016. godinu, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

24. svibnja 2016. Odluka Uspostava sveučilišnog repozitorija završnih i diplomskih radova Sveučilišta u Splitu, 25. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

24. svibnja 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zdravke Aljinović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Snježane Pivac u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 
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• Potvrđuje se izbor prof. art. Ante Kuzmanića u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivana Šimata u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Josipa Kasuma u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Domagoja Matešana u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Leandre Vranješ-Markić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. g. 

28. lipnja 2016. Funkcionalna integracija 
Sveučilišta u Splitu, PMF-
ST, PFST te KTF-ST kroz 
razvoj znanstveno - 
istraživačke infrastrukture 
u Zgradi tri fakulteta" 

Predstavljen projekt "Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu" - Prva konferencija za medije u 

sklopu tekućeg projekta "Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz 

razvoj znanstveno - istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta" održana je 28. lipnja 2016. godine 

u novoj Zgradi tri fakulteta Sveučilišta u Splitu 

30. lipnja 2016. Universitas Pravilnik o ustroju i radu unutarnje organizacijske jedinice Sveučilišta u Splitu Universitas, 26. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju autora znanstveno-nastavne literature 

Sveučilišta u Splitu, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava doznačenih Sveučilištu u Splitu za namjensko višegodišnje institucijsko 

financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. godinu, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 

2016. g. 
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30. lipnja 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanima Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Pomorskog 

fakulteta u Splitu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih 

radnji za prijenos prava vlasništva nad opremom „Zgrade tri fakulteta“ sa Sveučilišta u Splitu na 

sastavnice Sveučilišta u Splitu u vrijednosti od 1.677.550,71 kuna, a sukladno popisu koji je sastavni dio 

ove Odluke, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. GUP Zahtjev za Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Splita (GUP-a), temeljem Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita (PPUG-a), 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. 

lipnja 2016. g. 

 

30. lipnja 2016. Statut Sveučilišta u Splitu Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Splitu, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

30. lipnja 2016. Izbor  • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nikše Alfirevića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Rosande Mulić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Tonka Vlaka u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Borisa Dželalije u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g. 

15. srpnja 2016. Pravilnik Pravilnik o postupku imenovanja i pravima professora emeritusa na Sveučilištu u Splitu, 27. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 
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15. srpnja 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu reguliranja imovinskopravnih odnosa 

sa Splitsko-makarskom nadbiskupijom u svezi zemljišta u Matoševoj ulici broj 56 u Splitu, 27. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

15. srpnja 2016. Izvješće Izvješće rektora o radu i poslovanju Sveučilišta u Splitu u razdoblju od 01.01. - 31.12.2015. godine, 27. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

15. srpnja 2016. Izbor  • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Alena Harapina u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vedrane Kozulić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nevena Šerića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zorana Blaževića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivana Marinovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Antonia Šarolića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. g. 

5. listopada 2016. Humanitarni ples Humanitarni ples Sveučilišta u Splitu, organiziran s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć studentima 

slabijeg socioekonomskog statusa, održan  je u utorak 4. listopada u restoranu „Kampus“ Studentskog 

doma „Dr. Franjo Tuđman“. Akciju je organizirala Alumni udruga Sveučilišta u Splitu ASUS, uz potporu 

Sveučilišta u Splitu i Studentskog centra Split,a sudjelovale su sve sastavnice splitskog sveučilišta te 

predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, grada Kaštela i Solina, te općine Klis. 
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27. listopada 2016. Rebalans Rebalans Financijskog plana Sveučilišta u Splitu (Rektorat s odjelima) za 2016. godinu, 29. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

27. listopada 2016. Izvješće Izvještaj voditeljice o radu Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 

2015./2016., 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

27. listopada 2016. Odluka Izdvajanje sredstava za kupnju pretplate za praćenje znanstvene produktivnosti iz sredstava 

namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti za 2016. godinu, 29. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

27. listopada 2016. Plan Plan aktivnosti osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2016./2017., 29. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

2. studenog 2016 Funkcionalna integracija 
Sveučilišta u Splitu, PMF-
ST, PFST te KTF-ST kroz 
razvoj znanstveno - 
istraživačke infrastrukture 
u Zgradi tri fakulteta" 

Radionice za projekt „ Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj 

znanstveno - istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta" 

24. studenog 2016. Professor emeritus Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Splitu dodjeljeno je : 

• dr. sc. Bernardinu Perošu, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Fakulteta 

građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

studenog 2016. g. 

• dr. sc. Radoslavu Pavazzi, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Fakulteta 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

studenog 2016. g. 

• dr. sc. Jošku Božaniću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Filozofskog 

fakulteta u Splitu, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 
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• dr. sc. Tanji Roje-Bonacci, umirovljenoj redovitoj profesorici u trajnom zvanju Fakulteta 

građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

studenog 2016. g. 

• prof. Gorkom Žuveli, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom Umjetničke akademije u 

Splitu. 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

7. rujna 2016. UNIST TEHNOLOŠKI 
PARK d.o.o 

Sveučilište u Splitu je osnovalo društvo UNIST TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. kojem je Sveučilište u Splitu 

jedini osnivač (Osnivački akt: Izjava o osnivanju društva od 7. rujna 2016. godine), a registrirana 

djelatnost društva obuhvaća, između ostalog, pomoć i podršku poduzetnicima u ranoj fazi razvoja 

poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj, podršku pokretanju i razvoju 

inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske i akceleracijske programe te omogućavanje korištenja 

resursa potrebnih za rast i razvoj novoosnovanim inovativnim poslovnim subjektima, operativno 

provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na području Splita, Splitsko – dalmatinske 

županije i šire regije, kao središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja 

poduzetništva. 

7. rujna 2016. UNISTEM CEKOM d.o.o. Sveučilište u Splitu je osnovalo društvo UNISTEM CEKOM d.o.o. kojem je Sveučilište u Splitu jedini 

osnivač (Osnivački akt: Izjava o osnivanju društva od 7. rujna 2016. godine), a registrirana djelatnost 

društva obuhvaća, između ostalog, istraživanje, razvoj i komercijalizaciju rezultata, promicanje, 

pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti u tehničkim, biotehničkim, 

prirodnim, društveno-humanističkim, umjetničkim te interdisciplinarnim znanstvenim područjima, 

poticanje lokalnog i regionalnog gospodarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima, 

izradu svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova Europske unije, te uspostavljanje suradnje 

s inozemnim financijskim institucijama u cilju unapređenja tehnološkog poduzetništva. 

29. rujna 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu realizacije 

projekata Studentska zona Solin i Sveučilišni kampus Klis, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. 

rujna 2016. g. 
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29. rujna 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Janija Barlea u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marije Definis-Gojanović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Danka Kezića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Gorana Listeše u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mirele Mihić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zdravka Perka u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Borisa Škvorca u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Janoša Terzića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zorana Valića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivana Boškovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivana Kešine u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g. 

27. listopada 2016.  Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marka Dragića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivana Tadića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – trajno 

zvanje, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marinka Vidovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Daria Gabrića u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. g. 

24. studenog 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i ravnatelju Studentskog centra u Splitu za poduzimanje pravnih 

i drugih radnji u svrhu reguliranja imovinskopravnih odnosa (prijenosa vlasništva) između Sveučilišta u 

Splitu i Studentskog centra u Splitu u pogledu starog objekta studentskog doma u Spinutu, u Matoševoj 

ulici broj 56. u Splitu, a sve u svrhu realizacije Sveučilišnog poduzetničkog inkubatora, 30. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

24. studenog 2016. Suglasnost Suglasnost ravnatelju Studentskog centra u Splitu i dekanu Medicinskog fakulteta u Splitu za 

poduzimanje pravnih i drugih radnji za prijenos prava vlasništva nad opremom studentskog restorana 

Medicinskog fakulteta u Splitu na Studentski centar u Splitu u vrijednosti od 993.413,02 kuna, a koja 

vrijednost uključuje i iznos PDV-a, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

24. studenog 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vjekoslava Krželja u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Darka Moduna u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Miroslava Šimunića u znanstveno -nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maje Valić u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nataše Zenić Sekulić u znanstveno -nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor dr. sc. Ante Perkušića u naslovno znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. g. 

9. prosinca 2016. Suglasnost Suglasnosti rektoru Sveučilišta u Splitu i ravnatelju Studentskog centra Split za poduzimanje pravnih i 

drugih radnji te sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine u svrhu reguliranja 

imovinskopravnih odnosa vezano za prijenos prava vlasništva zgrade studentskog doma OH u Splitu, 

32. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 09. prosinca 2016. g. 

9. prosinca 2016. Vijeće za strateško 
planiranje 

Održana druga sjednica Vijeća za strateško planiranje 

15. prosinca 2016.  Kampus Svečano otvorena nova šetnica na Kampusu 

22. prosinca 2016.  Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu kao ustanove za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, 

33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

22. prosinca 2016. Strategija kvalitete Strategija Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2015.-2020., 33. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

22. prosinca 2016. Pravilnik Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu; 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

22. prosinca 2016. g. 
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22. prosinca 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Damira Vukičevića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– trajno zvanje, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Darije Baković Kramarić u znanstveno -nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Anite Markotić u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Julije Meštrović u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Mile Nadrljanski u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Marije Tonkić u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – prvi 

izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Vinka Vidučića u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Nebojše Zagorca u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

22. prosinca 2016. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica za 2017. godinu. s projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. g. 

26. siječnja 2017. Odluka Odluka o konačnim troškovima plaća i materijalnih prava zaposlenika po sastavnicama Sveučilišta u 

Splitu u 2016. godini, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 
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26. siječnja 2017. Akcijski plan Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2017. godinu, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 

2017. g. 

26. siječnja 2017. Odluka Odluka o konačnim troškovima poslovanja i naknadama po sastavnicama Sveučilišta u Splitu u 2017. 

godini, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu reguliranja 

imovinskopravnih odnosa te sklapanje ugovora između Općine Klis i Sveučilišta u Splitu o prijenosu 

prava vlasništva nekretnine bez naknade i za cijelo, označene kao čest. zem. 6298/12, Z.U. 3518 K.O. 

Klis, koja nekretnina u naravi predstavlja zemljište na području katastarske općine Klis, 34. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Odluka Odluka o okvirnim troškovima plaća, naknada i troškova za redovnu djelatnost financiranih iz državnog 

proračuna za 2017. godinu, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanima Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Pomorskog 

fakulteta u Splitu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih 

radnji za prijenos prava vlasništva nad opremom „Zgrade tri fakulteta“ sa Sveučilišta u Splitu na 

sastavnice Sveučilišta u Splitu u vrijednosti od 1.321.366,25 kuna, 34. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu reguliranja 

imovinskopravnih odnosa između Sveučilišta u Splitu i Grada Splita vezano za realizaciju prijenosa prava 

vlasništva nekretnine koja predstavlja zemljište oko studentskog doma "Bruno Bušić", anagrafske 

oznake Spinutska 37, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. art. Matka Mijića u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – trajno 

zvanje, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maje Pervan u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. g. 

26. siječnja 2017. Radionica Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof.dr.sc. Jasmina Havranek  i njene suradnice  

dr.sc. Vesna Dodiković Jurković, Ivana Borošić, mr. sc. Sandra Bezjak i dr.sc. Marina Matešić  u srijedu, 

18. siječnja održale su predavanja iz područja unaprjeđenja kvalitete visokih učilišta  u Zgradi tri 

fakulteta na Kampusu. Edukaciju je organizirao Odjel za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, a 

nazočili su rektor prof.dr.sc. Šimun Anđelinović s prorektorima, čelnici sastavnica, članovi Vijeća 

Centra za unaprjeđenje kvalitete  te članovi i voditelji povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava 

osiguranja kvalitete. Sukladno našoj strategiji cilj nam je da kvaliteta bude u svim porama Sveučilišta, 

a obzirom na uložene napore i zahvaljujući savjetima Agencije mislim da smo na dobrom putu, kazao 

je rektor. 

23.veljače 2017. Prethodno mišljenje Prethodno mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti za izv. prof. art. Milana 

Štrljića, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

23.veljače 2017. Akcijski plan Izvješće o realizaciji Akcijskog plana Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 35. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

23. veljače 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu reguliranja 

imovinskopravnih odnosa između Sveučilišta u Splitu i Splitsko – makarske nadbiskupije vezano za 

realizaciju prijenosa prava vlasništva nekretnina na području "Spinut" u Splitu, u Matoševoj ulici 

odnosno na području "Trstenik" u Splitu, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

23. veljače 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Borisa Maleša u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivice Puljka u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Mirele Galić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tamare Grujić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maje Ljubetić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Borisa Trogrlića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017. g. 

29. ožujka 2017. Izvješće Financijski izvještaji Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. 

ožujka 2017. g. 

29. ožujka 2017. Izvješće Financijski izvještaji po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 37. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

29. ožujka 2017. Prethodno mišljenje Prethodno mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti za izv. prof. dr. sc. Darka 

Koračinu, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

29. ožujka 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivane Kuzmić Prusac u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mirele Šarac u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Berislava Žarnića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 



Prilog 9.2 Kronološki prikaz aktivnosti u mandatnom razdoblju 2014-2018 po strateškim područjima 

 

  124 

 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

29. ožujka 2017. Izvješće Analiza izvještaja o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2015./2016. i planova 

rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2016./2017., 37. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. g. 

30. ožujka 2017. Posjet Sastanak Uprave Sveučilišta i čelnika sastavnica s predsjednicom RH Kolindom Grabar-Kitarović na 

Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodeziji na kojem su predstavljeni strateški ciljevi i razvojni 

projekti Sveučilišta u Splitu. 

27. travnja 2017. Poslovnik Poslovnik o radu Povjerenstva za sveučilišnu literaturu Sveučilišta u Splitu, 39. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

27. travnja 2017. Izvješće Izvješće o realizaciji radnih mjesta u 2016. godini na Sveučilištu u Splitu, 39. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

27. travnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. art. Vlade Sunka u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – trajno 

zvanje, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tee Duplančić Leder u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ranka Goića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Jelene Paušić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2017. g. 

19. svibnja 2017. Pismo namjere  Svečano potpisano pismo namjere o kupnji zgrade Brodomerkura za potrebe Sveučilišta u Splitu 

25. svibnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanima Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji za prijenos prava 
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vlasništva nad laboratorijskom opremom „Zgrade tri fakulteta“ sa Sveučilišta u Splitu na sastavnice 

Sveučilišta u Splitu u vrijednosti od 743.488,20 kuna, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 

2017. g. 

25. svibnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu reguliranja 

imovinskopravnih odnosa između Brodomerkur d.d. Split, kao prodavatelja, s jedne strane i Sveučilišta 

u Splitu, kao kupca, s druge strane te sklapanje ugovora o kupoprodaji prava vlasništva nekretnine 

označene kao: kat. čestica 1. ZEM. 1332/28, ZGRADA, DVOR, ukupne površine 3761 m2 (ZGRADA 

površine 3220 m2, DVOR površine 541 m2), upisana u zk.ul. 14620, K.O. Split (1. Vlasnički dio: 1/1 koji 

je uknjižen za cijelo kao vlasništvo na: BRODOMERKUR D.D. SPLIT), katastarske oznake nekretnine 

katastarska čestica 7840/28 K.O. Split, ukupne površine 3761 m2 (ZGRADA površine 3220 m2, DVOR 

površine 541 m2), upisana u Posjedovni list: 8876, K.O. Split, upisana kao posjed za cijelo, udio 1/1, na: 

BRODOMERKUR, Poljička cesta 35, Split, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

25. svibnja 2017. Plan Plan i dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 

2017./2018. (zamjenska zapošljavanja i napredovanja nastavnika i suradnika) na Sveučilištu u Splitu, 

41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. g. 

25. svibnja 2017. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava doznačenih Sveučilištu u Splitu za namjensko višegodišnje institucijsko 

financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 

2017. g. 

2. lipnja 2017. Odluka Svečana primopredaja odluke Vlade RH o odobrenju sredstava za kupnju zgrade Brodomerkura za 

potrebe Sveučilišta u Splitu te odluke o darivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske splitskom 

sveučilištu, održana je u petak 2. lipnja u vijećnici Pomorskog fakulteta. 

5. lipnja 2017. Tehnološki park Odobrena sredstva za Tehnološki park Sveučilišta u Splitu Sveučilište u Splitu, odnosno tvrtka „Unist 

Tehnološki park“, sudjelovalo je na natječaju „Razvoj poslovne infrastrukture“ za dodjelu bespovratnih 

sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova s projektom „Razvoj inkubatora za visoke 

tehnologije Sveučilišta u Splitu“. Za taj projekt su odobreni prihvatljivi troškovi 20 milijuna kuna, dok je 
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maksimalni iznos bespovratnih sredstava 19,83 milijuna kuna. Riječ je najvećem pojedinačnom iznosu 

do sada odobrenom za neki javni projekt u Splitu. 

12. lipnja 2017. Ugovor Rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović i Ivica Kožul, predsjednik Uprave tvrtke 

Brodomerkur potpisali su u ponedjeljak,  12. lipnja, Ugovor o kupnji poslovne zgrade Brodomerkur, 

temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Sveučilištu u Splitu za kupnju 

predmetne zgrade. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu donošenja odluke 

o raspodjeli prostora i prostorija građevine poslovne zgrade „Brodomerkur“, na adresi Poljička cesta 35 

u Splitu, koje će koristiti Filozofski fakultet u Splitu odnosno Rektorat Sveučilišta u Splitu i verifikacija 

obveza Sveučilišta u Splitu vezano za početak korištenja i uporabe predmetne građevine, 42. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanu Filozofskog fakulteta u Splitu za poduzimanje pravnih i 

drugih radnji u svrhu omogućavanja početka korištenja i uporabe građevine poslovne zgrade 

„Brodomerkur“, na adresi Poljička cesta 35 u Splitu, koje će koristiti Filozofski fakultet u Splitu odnosno 

Rektorat Sveučilišta u Splitu i verifikacija obveza Filozofskog fakulteta u Splitu vezano za početak 

korištenja i uporabe predmetne građevine, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Pomorskog 

fakulteta u Splitu u Splitu i Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih 

radnji, a što uključuje i preuzimanje solidarne odgovornosti prijavitelja i partnera, vezano za prijavu 

projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-

istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, prijavitelja Sveučilišta u Splitu i partnera 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Pomorskog fakulteta u Splitu u Splitu i Kemijsko-

tehnološkog fakulteta u Splitu, na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku 

reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ pod brojem poziva KK.01.1.1.02., 

raspisanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a financiranog od strukturnih 
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fondova EU, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 85.142.157,88 kn, 42. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu reguliranja 

imovinskopravnih odnosa između Sveučilišta u Splitu i Republike Hrvatske te sklapanje ugovora o 

darovanju nekretnina na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/17-04/209, urbroj: 

50301-26/09-17-2 od 01. lipnja 2017. godine, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

g. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost dekanu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu za poduzimanje pravnih i 

drugih radnji, a što uključuje i preuzimanje solidarne odgovornosti prijavitelja, vezano za prijavu 

projekta „IMPLEMENTACIJOM SUVREMENE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE NA FGAG 

DO PAMETNE SPECIJALIZACIJE U ZELENOJ I ENERGETKI UČINKOVITOJ GRADNJI“, prijavitelja Fakulteta 

građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u 

organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ pod brojem poziva 

KK.01.1.1.02., raspisanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a financiranog od 

strukturnih fondova EU, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 84.513.801,360 kn, 42. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji vezano za pripremu i 

provedbu postupka javnog natječaja za prodaju upravne zgrade Rektorata Sveučilišta u Splitu, s 

pripadajućim dvorištima, anagrafske oznake Livanjska 5 u Splitu, u svrhu osiguravanja sredstava za 

realizaciju kupoprodaje poslovne zgrade „Brodomerkur“ za potrebe rješenja pitanja prostornog 

smještaja Filozofskog fakulteta u Splitu i Rektorata Sveučilišta u Splitu, 42. sjednica Senata Sveučilišta 

u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i ravnatelju Studentskog centra u Splitu za poduzimanje pravnih 

i drugih radnji vezano za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije i izvršenje adaptacije i 



Prilog 9.2 Kronološki prikaz aktivnosti u mandatnom razdoblju 2014-2018 po strateškim područjima 

 

  128 

 

opremanja restorana u poslovnoj zgradi „Brodomerkur“ te verifikacija obveza Studentskog centra u 

Splitu vezano za početak korištenja i uporabe predmetne građevine, 42. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 29. lipnja 2017. g 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu adaptacije i 

opremanja multimedijalne dvorane u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu te sklapanje sporazuma između 

Sveučilišta u Splitu i Splitsko- dalmatinske županije o načinu i uvjetima korištenja navedene 

multimedijalne dvorane, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Javni poziv Javni poziv sastavnicama Sveučilišta u Splitu za iskaz interesa za kupnju nekretnina u svrhu osiguravanja 

sredstava za realizaciju kupoprodaje poslovne zgrade „Brodomerkur“ za potrebe rješenja pitanja 

prostornog smještaja Filozofskog fakulteta u Splitu i Rektorata Sveučilišta u Splitu, 42. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

29. lipnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Anke Golemac u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ljerke Ostojić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Paška Županovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– trajno zvanje, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Srdjana Podruga u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. g. 

13.srpnja 2017. Prethodno mišljenje Prethodno mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti za izv. prof. dr. sc. Zorana 

Milasa, 43. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 13. srpnja 2017. g 

13. srpnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zorana Pokrovca u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 43. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 13. srpnja 2017. g. 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maria Jeličića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 43. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 13. srpnja 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Petra Sarajčeva u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 43. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 13. srpnja 2017. g. 

6. rujna 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i ravnatelju Studentskog centra u Splitu za poduzimanje svih 

pravnih i drugih radnji vezano za potrebe prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u 

ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje 

infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, broj KK.09.1.2.01, u okviru 

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” te provedbe i realizacije projekta 

Rekonstrukcije studentskog doma "Bruno Bušić", 44. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 06. rujna 

2017. g. 

20. rujna 2017. Kampus Na sveučilišnom kampusu postavljena solarna javna rasvjeta 

28. rujna 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vedrana Borasa u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Maje Fredotović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Merice Glavina Durdov u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Slobodana Jokića u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Nene Kezića u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – trajno 

zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 



Prilog 9.2 Kronološki prikaz aktivnosti u mandatnom razdoblju 2014-2018 po strateškim područjima 

 

  130 

 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Darka Koračine u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Franje Sokolića znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Dolores Britvić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Vedrane Cvitanić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Ane Domančić-Krstulović u umjetničko-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Ive Donellija u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Zorana Milasa u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Katarine Vilović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 2017. g. 

11. listopada 2017. Rektorat Rektorat započeo s radom na novoj adresi, Poljička cesta 35 

17. listopada 2017. Tehnološki park Predstavljanje projekta „Razvoj poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu“  

Radi se o kapitalnom projektu kako za Sveučilište u Splitu, tako i za grad Split, koji je financiran iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva ‘Razvoj poslovne infrastrukture’, a za koji su 

odobreni prihvatljivi troškovi od 20 milijuna kuna, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava 

19,83 milijuna kuna. Riječ je o najvećem pojedinačnom iznosu do sada odobrenom za neki javni projekt 

u Splitu. Projektom će biti stavljen u funkciju prvi inkubator za visoke tehnologije u Republici Hrvatskoj, 
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s nositeljem UNIST Tehnološki park d.o.o. Split, u stopostotnom vlasništvu Sveučilišta u Splitu. Ovim 

projektom Sveučilište u Splitu pokazuje kako brine o potrebi razvoja područja visokih tehnologija na 

području Splitsko-dalmatinske županije i šire regije, s obzirom da jedino ono posjeduje adekvatne 

znanstveno-istraživačke, stručne i visokoškolske kapacitete u STEM i drugim područjima visokih 

tehnologija na području cijele Dalmacije. 

19. listopada 2017. Posjet Državni tajnik dr.sc. Tome Antičić posjetio Sveučilište u Splitu 

26. listopada 2017. Odluka Odluka o promjeni sjedišta Sveučilišta u Splitu, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 

2017. g. 

26. listopada 2017. Odluka Umjetnička akademija izrađuje Knjigu standarda zaštitnih znakova (brendova) Sveučilišta u Splitu i 

njegovih sastavnica u skladu s prvim prijedlogom redizajna vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu, 

Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, a maskotu Sveučilišta u Splitu 

u skladu s trećim prijedlogom redizajna vizualnog identiteta, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 

26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu zaštite imovine, 

prava i interesa Sveučilišta u Splitu u odnosima s Državnom geodetskom upravom, a vezano za zgradu 

Rektorata Sveučilišta u Splitu na adresi Livanjska ulica broj 5 u Splitu, 46. sjednica Senata Sveučilišta u 

Splitu, 26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu realizacije 

planiranja, projektiranja i izgradnje građevine namijenjene za Znanstveno – inovacijski centar – ZIC, na 

lokaciji Prostorne jedinice 9 na području "Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu 

"(Službeni glasnik Grada Splita br. 14/03.od 06.06.2003. godine i br. 36/08. od 19.12.2008. godine), 46. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu realizacije izmjene 

i dopune projektno – dokumentacije i dokumenata prostornog uređenja koja će omogućiti planiranje, 

projektiranje i izgradnju građevine namijenjene za poboljšanje studentskog standarda – povećanje 
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kapaciteta studentskog smještaja –na lokaciji Prostorne jedinice 13 na području "Urbanističkog plana 

uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu "(Službeni glasnik Grada Splita br. 14/03.od 06.06.2003. godine 

i br. 36/08. od 19.12.2008. godine), a na kojoj je sada predviđena izgradnja Filozofskog fakulteta u 

Splitu, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu realizacije 

premještanja jedne POS blagajne iz kantine studentskog doma „Brune Bušića“ u caffe bar „SOSS“ na 

adresi Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu, Kopilica 5, Split te se ovlašćuje zatražiti produženje 

Odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: 602-01/16-03/00238; urbroj: 533-20-16-0002 od 

28. studenog 2016. godine do kraja 2018. godine, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 

2017. g. 

26. listopada 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Maria Pečarića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Srećka Krile u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Plan Plan aktivnosti osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2017./2018., 46. 

sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

26. listopada 2017. Izvješće Izvještaj voditeljice o radu Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 

2016./2017., 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. g. 

10. studenog 2017. Projekt Sveučilištu u Splitu evaluirano 189,6 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za 3 projekta -  

''Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno 

istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, „Implementacijom suvremene znanstveno-

istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj 

gradnji“, „Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu“ 
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30. studenog 2017. Professor emeritus Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Splitu dodjeljeno je dr. sc. Matku Marušiću, 

umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Splitu, 47. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

30. studenog 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji vezano za realizaciju 

javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi "Poljičanka" na adresi Poljička cesta 

35 u Splitu, objavljenog 30. listopada 2017. godine u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" te sklapanje 

ugovora o zakupu između Sveučilišta u Splitu, kao zakupodavca i najpovoljnijeg ponuditelja Addiko 

Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 14036333877, kao zakupnika, 47. sjednica Senata 

Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

30. studenog 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u odnosu na pripremu, 

provedbu i realizaciju svih postupaka javne nabave opreme i usluga koje se financiraju iz sredstava EU 

fondova, vezano za projekt STIM – REI (eng.: Research, Innovation, Education; hrv.: Istraživanje, 

inovacija, edukacija) KK.01.1.1.01.0003, sukladno Planu nabave odobrenom od strane Središnje 

agencije za financiranje i ugovaranje, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

30. studenog 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Željka Garače u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Saše Krešić Jurić u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Dragana Primorca u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

– trajno zvanje, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. art. Vlade Zrnića u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 
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• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Damira Fabijanića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 

profesor – prvi izbor, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. g. 

7. prosinca 2017. Advent Advent na Kampusu 

21. prosinca 2017. Rebalans Rebalans Financijskog plana Sveučilišta u Splitu (Rektorat s odjelima) za 2017. godinu, 49. sjednica 

Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu kao ustanove za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, 

49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica za 2018. godinu. s projekcijama za 2019. i 2020. 

godinu, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Plan Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u donosu na pripremu, 

provedbu i realizaciju postupka javne nabave radova i opreme u svrhu rekonstrukcije studentskog 

doma „Bruno Bušić“, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radnji u odnosu na pripremu, 

provedbu i realizaciju postupka javne nabave radova u svrhu adaptacije građevine na adresi Poljička 

cesta 35 u Splitu, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

21. prosinca 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Igora Jerkovića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ranke Petrinović u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 

trajno zvanje, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Matka Ercega u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor – 

prvi izbor, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. g. 
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IZVJEŠĆE	O	STANJU	KAPITALNIH	INVESTICIJA	

Uvećana	vrijednost	 imovine	zbog	dovršenja	 i	stavljanja	u	uporabu	Zgrade	Tri	 fakulteta	te	
stjecanja	zemljišta	i	nekretnina	u	razdoblju	studeni	2014.	–	prosinac	2017.	u	vrijednosti	519,5	
milijuna	kuna	

	
Ukupno	uvećana	vrijednost:	519.500.000,00	kn	
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NASLIJEĐENI NEDOVRŠENI POSLOVI 
 

Nasljeđeni proces Zatečeno stanje Odrađen posao 

Nedovršena zgrada 3F - Gradilište objekta tri godina zatvoreno s tek nekoliko 
radnika na terenu.  
- Moguće pokretanje višegodišnjeg sudskog spora s 
izvođačem radova uz zatvaranje gradilišta. 
- Izvođač radova se nalazio unutar predstečajnog postupka.  
- Nabavljenoj opremi ističu garancije.  
- Bez projekta potpunog namještanja zgrade (amfiteatri, 
većina namještaja, laboratorijska oprema...).  
- Prema pravnim ekspertima postojala su opravdana 
potraživanja izvođača radova prema Sveučilištu u iznosu od 
36.500.000 kn plus kamate (Sveučilište je dva puta mjenjalo 
projekt). 
- Sveučilište je samo na amortizaciji gubilo cca. 4.000.000 
kn godišnje prema nalazu službene nadzorne službe. 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Opasnost da Sveučilište mora 
platiti potraživanja u iznosu od 36.500.000 kn plus kamate. 
Blokirana investicija od 278.000.000 kn  

- Pokrenut dijalog s izvođačem radova te podizvođačima.  
- Postignut sporazum s izvođačem radova.  
- Ishođena dodatna sredstva za nagodbu s izvođačem. 
- Svakodnevne akcije i koordinacija na relaciji Rektor, 
dekani i stručne službe; MZOS; izvođač radova; 
podizvođači.  
- Ukupno odblokirana vrijednost od 278.000.000 kn uz 
izbjegavanje plaćanja potraživanja izvođača spomenutih 
36.500.000 kn plus kamate.  
- Objekt dovršen. 
- Useljenjem tri fakulteta i tri sveučilišna odjela oslobodili 
su se prostori za druge sastavnice koje nemaju adekvatno 
riješen prostor (Kineziološki fakultet i Pravni fakultet) i 
prostor za studentske udruge.  
- Realizacijom odobrenog projekta Funkcionalne 
integracije 3F u potpunosti će se završiti opremanje 
zgrade. 
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Problem prostora Filozofskog fakulteta - Fakultet radi na 6 lokacija.  
- Sveučilište iz svoga proračuna plaća 1.120.000 kn godišnje 
za najam prostora u Klerikatu unutar kojeg je moguće 
smjestiti samo dio Filozofskog fakulteta.  
- Postoji izrađen i plaćen projekt izgradnje zgrade 
Filozofskog fakulteta u Kampusu ali se ne izvodi zbog 
zabrane Vlade o financiranju kampusa iz kreditnih obaveza 
države.  
- Očekivana cijena izgradnje zgrade u Kampusu iznosi 
226.800.000 kn.  
- Ogromni problemi u izradi rasporeda nastave i samoj 
realizaciji nastave.   
 
FINANCIJSKI UČINAK: Godišnja izdvajanja Sveučilišta u 
iznosu 1.120.000 kn. 

- Kupljena poslovna zgrada Brodomerkura po nižoj cijeni 
od službene procjene službene državne procjeniteljske 
agencije koja je procjenila nekretninu na 107.000.000 kn, 
današnja Poljičanka, gdje će se u potpunosti preseliti sve 
aktivnosti Filozofskog fakulteta.  
- Preseljenje Uprave Filozofskog fakulteta u Poljičanku i 
prestanak plaćanja zakupa prostora u Klerikatu u iznosu 
1.120.000 kn.  
- Do potpunog preseljenja u Poljičanku pojačane nastavne 
aktivnosti u zgradi u Teslinoj ulici u prostorima koje je 
nekoć koristio PMF.  
- Za potrebe kupnje objekta od Vlade Republike Hrvatske 
ishođeno 75.000.000 kn, a ostatak do 105.000.000 kn će 
se osigurati prodajom nekretnina.  
- Izrađen projekt uređenja etaža Suteren i Prizemlje za 
nastavne aktivnosti s procjenjenom vrijednosti investicije 
od 5.000.000 kn. 

Problem prostora Umjetničke akademije - Fakultet radi na 6 lokacija u neadekvatnim uvjetima.  
- Plaćena izrada natječajne dokumentacije i idejnog rješenja 
nove zgrade što je provedeno kroz neregularni postupak 
(idejno rješenje nije usklađeno s urbanističkim planom) koji 
je rezultirao blokadom procesa.  
- Ugovorena izrada projektno-tehničke dokumentacije u 
vrijednosti od 3.000.000 kn (bez PDV-a) koja je do danas 
nerealizirana.  
- Cijena provedenog natječajnog postupka iznosi cca. 40.000 
kn. 

- Pokrenute izmjene UPU-a vezano za markicu 
Umjetničke akademije na kampusu.  
- Prijavljena nakana izgradnje Umjetničke akademije kroz 
infrastrukturne fondove.  
- Pokrenuti razgovori vezani za ulazak Umjetničke 
akademije u prostor današnje Umjetničke škole u 
sjeverozapadnom dijelu Kampusa.  
- U suradnji s Umjetničkom akademijom traženje i 
pregled novih potencijalnih prostora za rad.  
- Ulaganje u postojeći prostor kojeg koristi Umjetnička 
akademija 
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Problem prostora Pravnog fakulteta - Fakultet radi na jednoj lokaciji ali u prostorno nedovoljnim 
uvjetima za znanstveno-nastavni rad prema akreditacijskim 
uvjetima. 

- Fakultetu ponuđen prostor u Teslinoj ulici koji će se 
osloboditi odlaskom Filozofskog fakulteta u Poljičanku.  
- Rad i na alternativnim rješenjima proširenja 
raspoloživog prostora kojeg će koristiti Pravni fakultet u 
području Kampusa. 

Problem prostora Kineziološkog fakulteta - Fakultet radi u prostorno neadekvatnim uvjetima. - Preseljenjem Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Zgradu 
3F, Kineziološkom fakultetu dodijeljen oslobođeni 
prostor. 

Problem vatrogasne zaštite na Kampusu - Potpisan nepovoljan ugovor s Javnom vatrogasnom 
postrojbom (JVP) Grada Splita s financijskim opterećenjem 
Sveučilišta u iznosu od oko 1.000.000 kn godišnje. 

- Postignut dogovor s Javnom vatrogasnom postrojbom 
(JVP) Grada Splita koji je smanjio troškove. Financijski 
efekt je oko 500.000 kn uštede godišnje. 

Zgrada Znanstveno inovacijskog centra (ZIC) - Utrošena sredstva od cca. 100.000 kn za izradu projekta 
ZIC-a koji je planiran na zemljištu koje nije u vlasništvu 
Sveučilišta.  
- Nemogućnost prijave projekta na EU fondove. 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Potrošenih 100.000 kn na 
neprovediv projekt. 

- Promijenjena predviđena lokacija za ZIC na zemljištu u 
vlasništvu Sveučilišta južno od Sveučilišne knjižnice.  
- Pokrenut postupak izmjene UPU-a Kampusa koji bi 
omogućio ovu gradnju.  
- Projekt ZIC-a prijavljen za EU financiranje (odobreno 
uvrštavanje na indikativnu listu EU fondova). 

Objekt u Hrvojevoj ulici - Nisu na vrijeme pokrenuti procesi utvrđivanja vlasništva 
temeljem dugoročnog posjeda te su stoga prijašnji vlasnici 
pokrenuli postupak povrata imovine.  

- Nakon izlaska Filozofskog fakulteta i Pomorskog 
fakulteta prostor dodijeljen na korištenje Umjetničkoj 
akademiji.  
- Poduzete pravne radnje za eventualno osporavanje 
vlasništva i utvrđivanje vlasništva Sveučilišta u Splitu. 
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Objekt u Kaštelima - Nisu na vrijeme pokrenuti procesi utvrđivanja vlasništva 
temeljem dugoročnog posjeda te se zbog toga Grad Kaštela 
upisao kao vlasnik. 

- Sklopljen sporazum te je dobivena donacija u iznosu od 
250.000 kn od strane Grada Kaštela za opremanje 
laboratorija za potrebe Kemijsko-tehnološkog fakulteta. 

Objekt u Zagrebačkoj ulici - Nisu na vrijeme pokrenuti procesi utvrđivanja vlasništva 
temeljem dugoročnog posjeda te se zbog toga Grad Split 
upisao kao vlasnik. 

- Izvršena investicija adaptacije koncertne dvorane na 1. 
katu koja uz prethodna ulaganja iznosi cca. 750.000 kn za 
unaprjeđenje nastavnog procesa do trajnog rješenja 
smještaja Umjetničke akademije.  

Prostor na Peristilu - Pokrenut spor od strane Grada Splita za iseljenje 
Filozofskog fakulteta iz dodjeljenog prostora. 

- Dogovor s Gradom o izradi projekta o novoj namjeni 
prostora kao mjestu razvoja kreativnih industrija, 
akademskog i kongresnog turizma u suradnji s Gradom. 

Studentski restoran u Kampusu - Neuređeni prostor studentske prehrane u Studentskom 
domu dr. Franjo Tuđman u Kampusu, velike gužve u 
restoranima u zgradama fakulteta smještenih unutar 
Kampusa. 

- Ishođenje sredstava potrebnih za dovršetak studentskog 
restorana i kuhinje u Studentskom domu u Kampusu.  
- Završeni svi potrebni poslovi te ostvaren objekt 
studentske prehrane sa 400 sjedećih mjesta te jednom od 
najmodernijij kuhinja u gradu.  
- Preprojektiranjem dobiven prostor odjeljka unutar 
restorana gdje sastavnice mogu organizirati razne 
prigodne događaje unutar Kampusa te time ostvariti 
uštede a potrošenim novcem financirati povećanje 
studentskog standarda.  
- Vrijednost investicije 7.200.000 kn od kojih je cca. 
2.500.000 kn sredstava Studentskog centra, a ostatak 
ishođena sredstva od MZOS-a. 
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Restoran Indeks  - Novi  - Preskupa rekonstrukcija i uređenje objekta (cijena restorana 
otprilike jednaka kao i cijena restorana u Studentskom domu 
u Kampusu s tim da kuhinja u Kampusu ima 3,75 puta veći 
kapacitet te sam restoran u Kampusu ima 5,7 puta veći broj 
sjedećih mjesta).  

- Dovršen restoran.  

Restoran Indeks - Stari - Studentski Centar je tri godine koristio prostor koji je 
pravomoćnim rješenjem vraćen u vlasništvo prijašnjim 
vlasnicima.  
- Vlasnici pokrenuli sudski spor koji je završen 
pravomoćnom presudom u njihovu korist s financijskom 
implikacijom većom od 6.000.000 kn. 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Šteta u iznosu većem od 
6.000.000 kn. 

- Postignuta nagodba s vlasnicima prostora čime se 
prekinuo lanac financijskih potraživanja od strane 
vlasnika prema Studentskom centru te je izbjegnuta 
daljnja šteta.  
- Vrijednost nagodbe je 4.500.000 kn čime je smanjena 
šteta po Studentski Centar odnosno Sveučilište. 

Nesređeni odnosi sa Škoda servisom - Škoda servis je bio u posjedu prostora u Kampusu (objekt 
zapadno od Sveučilišne knjižnice) i nije plaćao najam. 
- Velika višegodišnja potraživanja s osnove zakupnine 
Sveučilišta prema Škoda servisu zbog višegodišnjeg 
neplaćanja najma.  
- Zatečen sudski spor u vrijednosti od 441.000 kn plus 
kamate. 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Potencijalna nemogućnost 
ostvarivanja naplate 441.000 kn. 

- Postizanje dogovora s vlasnikom Škoda servisa, 
podmirenje svih dugovanja te postizanje održivog 
dogovora o nastavku daljnjeg ugovornog odnosa zakupa 
sve do trenutka kada Sveučilište odluči graditi na 
predmetnoj lokaciji (markica Umjetničke akademije).  
- Škoda servis od tada uredno plaća najam. 
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Nesređeno stanje vlasništva zgrade u 
Livanjskoj ulici 

- Korištenje zgrade bez jasno definiranog razgraničenja 
prostora između Sveučilišta i Državne geodetske uprave 
kojoj je bivša uprava Sveučilišta u Splitu dozvolila 
postavljanje mjernog uređaja na krov zgrade.  
- Nije pokrenut postupak ulaska u vlasništvo i posjed 88 m2 
prostora u podrumu zgrade. 

- Pokretanje postupka definiranja Elaborata etažiranja 
sporazumom Sveučilišta i Državne geodetske uprave. 

Najam prostora u Lori - Potraživanja MORH-a u iznosu od cca. 40.000.000 kn na 
ime korištenja prostora u Lori (prostor koristilo više 
sastavnica). 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Potraživanja od 40.000.000 kn 
plus kamate. 

- Partnerskim odnosom s MORH-om riješen potencijalni 
sudski spor s potraživanjem navedenih sredstava. 

Preseljenje Sveučilišnog odjela za studije 
mora u zgradu starog studentskog doma u 

Spinutu 

- Postojeći projekt predviđao je djelomičnu adaptaciju dijela 
prostora u zgradi starog studentskog doma u Matoševoj ulici 
u Spinutu (vrijednost projekta cca. 500.000 kn). 

- Zaključeno je da prostor kojeg se projektom predviđalo 
renovirati nije dostatan za potrebe Sveučilišnog odjela za 
studije mora.  
- Prostorni problemi Sveučilišnog odjela za studije mora 
su riješeni funkcionalnom integracijom u Zgradi 3F, a 
prostor starog studentskog doma definiran kao prostor 
budućeg UNIST - Tehnološkog parka.  
- Ušteda nepotrebnog trošenja 500.000 kn. 

Rad Rektorata u neadekvatnim prostorima - Premali prostor za rad službi Rektorata 
- Dotrajalost unutarnjeg uređenja uslijed starosti zgrade  
- Nedovoljno velik parkirni prostor 
- Potrebna temeljita rekonstrukcija krova 
- Udaljenost od Kampusa 

- Problem riješen kupnjom Poljičanke.  
- Rektorat se unutar Poljičanke odriče korištenja dijela 
prostora kojeg će iznajmljivati te time smanjiti troškove 
korištenja zgrade. 
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Spor u Kampusu za povrat zemljišta - Postojanje tužbenog zahtjeva tužitelja radi ispravka 
uknjižbe prava vlasništva i predaje zemljišta u ukupnoj 
površini od 1.804 m2 na području Kampusa (markice 
Ekonomskog fakulteta, Sveučilišne knjižnice i Studentskog 
doma).  
- U zemljišniku je bila upisana zabilježba spora što je bilo 
presudno za odbijanje financiranja ZIC-a na novoj lokaciji 
zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. 

- Sveučilište je angažmanom pravnih stručnjaka ishodilo 
prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Splitu kojom se 
odbija tužbeni zahtjev tužitelja radi ispravka uknjižbe 
prava vlasništva i predaje zemljišta u površini od 1.804 
m2 na području Kampusa.  

Problem sa zemljištem u Spinutu (studentski 
dom Bruno Bušić) 

- Zbog imovinsko-pravnih odnosa nemogućnost realizacije 
projekta rekonstrukcije i nadogradnje studentskog doma 
„Bruno Bušić“ sredstvima iz EU fondova. 

- Sveučilište u Splitu je tijekom 2016. godine ishodilo od 
Grada Splita zemljište u površini od 3.343 m2 bez čega 
nije bilo moguće realizirati projekt rekonstrukcije i 
nadogradnje studentskog doma „Bruno Bušić“ sredstvima 
iz EU fondova namijenjenim za obnovu i povećanje 
smještajnih kapaciteta i studentskog standarda.  
- U tijeku je uknjižba ovog zemljišta.  
- Na osnovu ovog odrađenog posla Sveučilište je prijavom 
projekta rekonstrukcije studentskog doma Bruno Bušić 
pred dobivanjem 60.000.000 kn iz EU fondova. 
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Problem sa zemljištem u Spinutu (zgrada 
starog studentskog doma - OH) 

- Studentski centar je bio uknjižen na česticu zgrade, a 
okolna zemlja bila je vlasništvo Grada Splita. Zbog toga je 
bilo nemoguće realizirati projekt rekonstrukcije zgrade 
sredstvima iz EU fondova 

- Sveučilište u Splitu je tijekom 2016. godine ishodilo od 
Grada Splita zemljište u površini od 4.763 m2 bez čega 
nije bilo moguće realizirati projekt rekonstrukcije objekta 
u naravi zgrada „Spinut“ - starog studentskog doma (OH) 
na području Spinuta, u Splitu, Matoševa 56, za navedenu 
namjenu korištenja nekretnine u cilju realizacije projekta 
razvoja inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske i 
akceleracijske programe te omogućavanje korištenja 
resursa potrebnih za rad i razvoj novoutemeljenim 
poslovnim subjektima, putem poziva i natječaja za 
sredstva iz fondova i programa Europske unije 
namijenjenim za područje znanosti i visokog obrazovanja.  
- Na osnovu ovog odrađenog posla Sveučilište je prijavom 
na EU fondove dobilo 20.000.000 kn za UNIST 
Tehnološki park - poduzetnički centar. 

Grad Split - most preko ulice Matice Hrvatske - Grad Split potražuje 16.000.000 kn za troškove izgradnje 
mosta te je pokrenuo sudski spor na Trgovačkom sudu. 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Potraživanja prema Sveučilištu od 
16.000.000 kn. 

- Angažirani pravni stručnjaci te su održana dva ročišta. 
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Komunalni doprinosi za izgradnju objekata 
na Kampusu i predaja Gradu Splitu 

izgrađenih cesta 

 
- Zbog  neriješenih odnosa između Grada Splita i Sveučilišta 
u Splitu vezano za pitanje komunalnog doprinosa za 
izgradnju objekata na području sveučilišnog kampusa Grad 
Split je tijekom 2016. godine pokrenuo postupak ovrhe za 
iznos od 35.043.265,63 kn s kamatama u iznosu od 
12.000.000 kn.  
- Zbog navedenog spora nije realizirano ni ustupanje 
izgrađenih prometnica Gradu Splitu. 
 
FINANCIJSKI UČINAK: Potraživanja prema Sveučilištu u 
iznosu od preko 47.000.000 kn. 

- Sveučilište u Splitu je angažiranjem pravnih stručnjaka  
temeljem konačnih drugostupanjskih rješenja nadležnog 
upravnog tijela ishodilo poništavanje rješenja o ovrsi 
Grada Splita kojima su određena navodna dugovanja 
Sveučilišta prema Gradu Splitu, te je započelo rješavanje 
ovog problema s predstavnicima Grada Splita mirnim 
putem.  
- I dalje su otvorena tri sudska spora na Upravnom sudu. 
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ZAVRŠENI POSLOVI INFRASTRUKTURE 
 

Objekt Odrađen posao 

Zgrada Tri fakulteta (3F) - Objekt završen, opremljen i useljen.  
- Prebrođeni svi problemi stanja u kojem je objekt zatečen 1.10.2014. - vidjeti izvješće 
u tablici Nasljeđeni nedovršeni procesi.  
- Radovi su završili dana 17.09.2015., a pravomoćna uporabna dozvola je ishođena 
dana 16.10.2015.  
- Ukupno odblokirana vrijednost od 278.000.000 kn.  
- Zgrada danas predstavlja primjer funkcionalne integracije.  
- Realizacijom odobrenog projekta Funkcionalne integracije 3F u potpunosti će se 
završiti opremanje zgrade. 

Poljičanka - Kupljena poslovna zgrada Brodomerkura za potrebe Filozofskog fakulteta i Rektorata 
(bgp 11.084 m2, ngp 8869 m2, pov. čest. 3761 m2).  
- Ishođeno 75.000.000 kn od strane Vlade Republike Hrvatske za potrebe kupnje 
objekta. 
- Pokrenuta prodaja stare zgrade Rektorata u Livanjskoj ulici za potrebe zatvaranja 
financijske konstrukcije. Zgrada prodana kupcu tvrtki Quatro Company d.o.o. za 
2.701.000,00 EUR-a plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a 
na dan plaćanja (procjenjena vrijednost nekretnine iznosi 2.650.070,96 EUR).  
- Plaćena prva i druga rata kupoprodajne cijene na temelju Ugovora o kupoprodaji 
nekretnine. 
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Infrastrukturni EU fondovi Evaluirano prijavljenih 189.600.000 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj u okviru Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i 
infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“:  
 
- Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj 
znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta 
- Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do 
pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji  
- Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u 
Splitu 

Kampus Klis - U suradnji s Općinom Klis Sveučilištu u Splitu dodjeljeno 22 ha zemljišta.  
- Uknjiženo vlasništvo na Sveučilište u Splitu.  
- Izrađen idejni projekt Kampusa Klis.  
- Prijavljena tri infrastrukturna projektna prijedloga: 
1. Centar za održivi razvoj i uzgoj tradicionalnih mediteranskih poljoprivrednih kultura 
i proizvoda Sveučilišta u Splitu - Centar mediteranske poljoprivrede (odobreno 
uvrštavanje na indikativnu listu EU fondova) 
2. Sveučilišna bolnica Klis 
3. Tehnološko inovacijski park Klis (odobreno uvrštavanje na indikativnu listu EU 
fondova); 

Ishođeno zemljište u Spinutu (studentski dom Bruno 
Bušić) 

- Ishođeno zemljište od Grada Splita u površini od 3.343 m2.  
- U tijeku je uknjižba ovog zemljišta.  
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Ishođeno zemljište u Spinutu (zgrada starog studentskog 
doma - OH) 

- Ishođeno zemljište od Grada Splita u površini od 4.763 m2.  
- Zemljište uknjiženo.  
- Na osnovu ovog odrađenog posla Sveučilište je prijavom na EU fondove dobilo 
20.000.000 kn za UNIST Tehnološki park - poduzetnički centar koji će biti lociran u 
bivšoj zgradi studentskog doma (OH). 

Uknjiženo zemljište na Trsteniku  - Zamjenom dijela zemljišta ishođenog u Spinutu (zgrada starog studentskog doma 
OH) koji se nalazi oko objekta te nije potreban za realizaciju projekta UNIST 
Tehnološki park - poduzetnički centar osigurano je zemljište (867 m2 građevinskog 
zemljišta) na području Trstenika u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta, 
Rektorata te Kampusa. 

Kuhinja i restoran u Studentskom domu dr. Franjo 
Tuđman 

-Vrijednost investicije 7.200.000 kn. Kuhinja i restoran su organizirani na dvije etaže:  
nivo -3: centralna kuhinja za pripremu namirnica na koju se nastavljaju linije za 
izdavanje obroka smještene u dijelu prostora restorana 
nivo -4: pomoćni prostori potrebni za funkcioniranje kuhinje (rashladne komore, 
spremišta hrane) 
- kapacitet kuhinje je cca 4.500 obroka dnevno 
Restoran/menza  
nivo -3: kapacitet cca 400 sjedećih mjesta, uključuje prostor menze, restorana "à la 
carte” i VIP restorana (u zasebnom dijelu). 

Ostali otvoreni objekti studentske prehrane - Otvoreni restorani studentske prehrane na Medicinskom fakultetu, u centru Grada 
(Indeks) te kantina u Kopilici u prostorima Sveučilišnog odjela za stručne studije. 
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UNIST Tehnološki park - Poduzetnički centar - Odrađene sve aktivnosti od inicijalnog osnivanja tvrtke UNIST Tehnološki park 
d.o.o. preko prijave projekta na Europski fond za regionalni razvoj - Razvoj poslovne 
infrastrukture pa do samog odobravanja sredstava (20.000.000 kn).  

Zgrada za potrebe studenata Sveučilišta u Splitu - 
Studentuša 

- Zgrada u Zrinsko-Frankopanskoj ulici prenamjenjena za potrebe rada studentskih 
udruga i studentskih savjetovališta.  
- Uloženo cca. 350.000 kn. 

Ishođeni objekti od strane Vlade Republike Hrvatske Ishođeni sljedeći objekti:  
- Ruđera Boškovića 13 (263m2) 
- Jobova 8 (424m2) 
- Ruđera Boškovića 22-24 (1143 m2 korisne površine).  
 
- Ukupna procijenjena vrijednost ishođenih nekretnina cca. 15.000.000 kn. 

Uređenje Kampusa - Uređenje dijela pješačke Sveučilišne ulice na potezu od pješačkog nathodnika ispod 
Sveučilišne knjižnice do betonske konstrukcije pješačkog pristupa uz sjevernu fasadu 
Sveučilišne knjižnice. 
- Postavljena solarna vanjska rasvjeta na lokaciji Sveučilišne ulice, od pješačkog 
nathodnika te između zgrade FESB-a i Tri fakulteta. 
- Postavljene su tri kamene klupe koje simboliziraju temeljne djelatnosti Sveučilišta. 
- Uređenje platoa sa zapadne strane Zgrade tri fakulteta.  
 
Ukupna vrijednost investicija veća od 500.000 kn. 



Prilog	9.3	Izvješće	o	stanju	kapitalnih	investicija	

	

	 	149	
	

Prodaja stare zgrade Rektorata - Izvršena procjena vrijednosti zgrade. 
- Zgrada ponuđena na kupnju sastavnicama Sveučilišta u Splitu.  
- Proveden postupak natječaja za prodaju zgrade. 
- Izrađen prijedlog elaborata o etažiranju kao preduvjet dogovora s Geodetskom 
upravom. 
-Zgrada prodana kupcu tvrtki Quatro Company d.o.o. za 2.701.000,00 EUR-a plativo u 
kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja (procjenjena 
vrijednost nekretnine iznosi 2.650.070,96 EUR). 

Nadzorni sustav u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac - Postavljen nadzorni sustav u vrijednosti 70.000 kn. 

Vatrogasna zaštita na Kampusu - Postignut dogovor s Javnom vatrogasnom postrojbom (JVP) Grada Splita koji je 
smanjio troškove vatrogasne zaštite.  
- Ušteda cca. 500.000 kn godišnje. 

Dvorana u zgradi Umjetničke akademije u Zagrebačkoj 
ulici 

- Uređenje i opremanje multifunkcionalne dvorane.  
- Vrijednost investicije cca. 250.000 kn. 
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POSLOVI U TIJEKU 
 
 

Proces Odrađeno do 26. veljače 2018. 

Poljičanka - Adaptacija prostora za potrebe nastave 
Filozofskog fakulteta 

- Završena izrada projekta adaptacije. 
- Stručna provjera izrađenih troškovnika prije provođenja postupka javne 
nabave za posao izvedbe adaptacije.  
- Nabavljen i postavljen kamen za pod u suterenu. 
- Unutar postupka javne nabave izvršen odabir najpovoljnijeg izvođača 
poslova adaptacije (iznos najpovoljnije ponude 6.178.009,30 kn bez PDV-a, 
odnosno 7.722.511,63 kn s PDV-om). 

Studentski klub - U suradnji sa Studentskim zborom definirana lokacija Studentskog kluba 
(cca. 140 m2, Zgrada 3F, do sada nekorišteni prostor ispod rampe). 
-Izrađen projekt Studentskog kluba 

Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić - Kompletirana projektna dokumentacija. 
- Prijavljen projektni prijedlog. 
- Prihvaćen projektni prijedlog  
- Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - 31.siječnja (ukupna 
vrijednost projekta 61.643.911 kn; prihvatljivi troškovi 60.780.952 kn; 
bespovratna sredstva 32.550.000 kn; Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost 7.200.000 kn; MZO 17.393.911 kn; Studentski centar 
3.637.041 kn) 
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Sportska infrastuktura - Fitnes klub – Zgrada tri 
fakulteta 

- Odabrana lokacija Fitnes kluba 
- Izrađeno idejno rješenje od ovlaštenog projektanta. 
- Dekan FGAG-a obavio razgovore s predstavnicima nadležnih službi 
vezano za izdavanje potrebnih dozvola. 

Sportska infrastuktura - Teretana Kopilica - Dogovorena lokacija teretane u potkrovlju objekta SOSS u Kopilici. 
- Izrađeno idejno rješenje i procjena troškova (cca. 500.000 kn). 
- Projekt spreman za realizaciju 

Sportska infrastuktura - Igrališta na krovu Studentskog 
doma 

- Dogovorena rekostrukcija igrališta s promjenom podloge i uređenjem 
kaveza za mali nogomet na krovu Studentskog doma u Kampusu 
- Izrađeno idejno rješenje s troškovnikom (281.985 kn). 
- Projekt u realizaciji. 

Sportska infrastuktura - Teretana ispod Tinela - Dogovorena lokacija. 
- Izrađeno idejno rješenje i procjena troškova (cca. 600.000 kn) 
- Očišćen prostor. Radovi obavljeni prije adventskih događanja u Kampusu. 
- Odrađene potrebne financijsko-pravne radnje za raspis natječaja za 
uređenje terena (otprilike 300 m3 će biti upotrebljeno za ravnanje 
parkirališnog prostora ispod Sveučilišne knjižnice).  
- Izabran najpovoljniji izvođač radova 
- Projekt u realizaciji 

Sportska infrastuktura - Vanjsko igralište na Kampusu - Definirana lokacija 
- U tijeku izrada idejnog rješenja. 
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Novi studentski dom u Kampusu - Dogovorena prenamjena bivše markice Filozofskog fakulteta na Kampusu. 
- Započeta potrebna procedura izmjene UPU. 
- Izrađeno idejno rješenje. 
- Izmjene UPU u proceduri stručnih službi Grada Splita. 

Prostor predinkubacije i coworking prostor na kampusu - Definirana lokacija. 
- U izradi idejno rješenje prostora. 

Izmjene UPU-a Kampusa - Predan zahtjev Gradu Splitu za izmjenom UPU Kampusa. 
- Gradsko vijeće Grada Splita jednoglasno potvrdilo dokument Sveučilišta u 
Splitu i dozvolilo provođenje izmjena.  

Izmjene UPU-a za potrebe Medicinskog fakulteta - Predan zahtjev Gradu za izmjenu UPU na prostoru Medicinskog fakulteta 
(sportsko igralište i proširenje restorana) 
- Gradsko vijeće Grada Splita dozvolilo provođenje traženih izmjena.  
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