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7PROSLOV

FOREWORD

P o š t o v a n i  č i t a t e l j u ,

ova monografija rezultat je promišljanja da se zabilježi je-

dan dio sadašnjosti Sveučilišta u Splitu, njegov razvoj i 

uspjesi akademskog života od 2014. do 2018. kao zalog 

za budućnost. Ona je želja da se zabilježe promišljanja o novoj 

ulozi Sveučilišta, da se iz znanja stvaraju nove vrijednosti našeg 

društva inovativnim gospodarskim i društvenim konceptima i 

stvaranjem okruženja akademskog poduzetništva.

Ideja sveučilišta u povijesti je započela kao ideja o očuvanju 

znanja i njegova prenošenja na mlađe generacije. Razvo-

jem sveučilišta sve važnija postaje ideja stvaranja znanja 

istraživačkim radom i kreativnošću umjetničkog stvaranja i 

djelovanja. Istraživanje korištenjem znanstvenih metoda po-

staje pokretač svih modernih sveučilišta pa tako i Sveučilišta 

u Splitu. Stupajući na funkciju rektora 2014. godine i koristeći 

se svim postignućima svojih prethodnika jasno sam sa svo-

jim suradnicima prepoznao sve ključne poluge razvoja mo-

dernih sveučilišta na putu transformacije od klasične uloge 

sveučilišta do sveučilišta novog doba. 

Na prvom je mjestu veza sveučilišta s gospodarskom i lo-

kalnom zajednicom. Spoznao sam da je ključni pokretač ra-

zvoja sveučilišta otvaranje prema svojoj okolini, svojoj loka-

lnoj zajednici i gospodarstvu. Samo u sinergiji i rješavanjem 

problema u gospodarstvu, znanstvenici mogu iznaći inovativna 

rješenja i potaknuti gospodarski razvoj. Ova je suradnja slojevi-

ta i sveučilište ima u njoj brojne interese, a ponajviše kvalitetne 

mentore i praksu za svoje studente. 

D e a r  r e a d e r ,

t his monograph resulted from the desire to document a 
part of the present endeavour of the University of Split, 
its development and its academic achievements between 

2014 and 2018 as a building block laid for the future. The main 
goal of this monograph is to document the views on the new role 
of the University, to create new societal values from knowledge 
through innovative economic and social concepts and by creat-
ing the conditions for academic entrepreneurship.

The idea of the University in the history started as an idea on 
the preservation of knowledge and its transfer onto the younger 
generations. With the development of the University, the idea of 
knowledge creation through research work and creativity of ar-
tistic endeavour has become more important. Research based on 
using research methods has become the driving force of all mod-
ern universities, including the University of Split. By assuming the 
title of rector in 2014 and building on the achievements of my pre-
decessors, my associates and I have recognised all key factors of 
development of modern universities on their road to transforma-
tion from a classical role to the role of the modern university. 

The primary factor is the relationship of the university with 
the economic and local community. I have realised that the key 
driving force behind the development of the university is to open 
it up towards its social environment, local community and econ-
omy. It is only by synergy and resolving the problems in the econ-
omy that the researchers may find innovative solutions and 
stimulate economic growth. This collaboration evolves on many 
levels and the university greatly contributes from it in terms of 
quality supervisors and practice for its students. 
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Internacionalizacija je sljedeći ključni zamašnjak razvo-

ja Sveučilišta u kojoj smo tražili strateška partnerstva s na-

jboljim svjetskim sveučilištima, mediteranskim i regionalnim 

sveučilištima. Otvaranje utjecajima svjetskih standarda i razmje-

na znanja daje prigodu nastavnicima, osoblju, i studentima za 

osobni razvoj kao i razvoj ugleda cijelog Sveučilišta. Razvojem 

ljetne škole na engleskom jeziku i studijskim programima na 

engleskom jeziku vidim daljnji razvoj kako akademskog ugleda 

tako i izvor značajnih sredstava za razvoj vlastitih istraživačkih 

kapaciteta. 

Dodatni izvori financiranja i traženje novih izvora financira-

nja predstavljaju ključan čimbenik razvoja kako smještajnih ka-

paciteta za domaće i strane studente tako i rješavanja prostornih 

uvjeta za sve sastavnice Sveučilišta u Splitu te za znanstveno-

istraživački prostor. Za ubrzani razvoj Sveučilišta potrebna su do-

datna sredstva koje smo tražili iz EU fondova kvalitetnom pri-

premom i vođenjem projekata. Jedino smo Sveučilište koje 

je povuklo i ugovorilo više sredstava iz EU fondova od svog 

godišnjeg budžeta. Budućnost dodatnog financiranja vidim u po-

ticanju akademskog poduzetništva i stvaranjem većeg broja pa-

tenata i startupova koji mogu donositi značajna sredstva za ra-

zvoj Sveučilišta.

 

Ključna poluga razvoja je i razumna kadrovska politi-

ka koja se temelji na dovođenju najkvalitetnijih nastavni-

ka i istraživača na naše Sveučilište, a samim tim razvija se 

znanstveni, nastavni i stručni rad. Sveučilište u Splitu dugo je 

bilo bez jasne strategije razvoja tj. nije znalo kuda će ići i na koji 

način će se razvijati. Ključan uspjeh mandata ove Uprave kojoj 

sam bio na čelu upravo je donošenje Strategije Sveučilišta u 
Splitu 2015. – 2020. i uspostavljanje strateškog upravljanja. 

Tim više što je sustav sveučilišta kompleksan i sastoji se od 

integriranih i samostalnih sastavnica. Stoga, bilo kakav na-

predak zahtijeva jasno postavljene ciljeve i mjerljive kriteri-

je kojima se može procijeniti postizanje tih ciljeva. Ovakvim 

načinom upravljanja, transparentnim i demokratičnim, po-

stižu se najbolji rezultati. 

Internationalisation is another key building block in the de-
velopment of the University through which we achieved stra-
tegic partnerships with the best global, Mediterranean and 
regional universities. Opening up to the influences of global 
standards and the exchange of knowledge provide the teach-
ers, staff, and students with the opportunity to achieve person-
al development and reputability of the entire University.  In my 
view, the delivery of the summer school in English and study 
programmes in English will ensure further growth of the aca-
demic reputation and the resources of significant funds for the 
development of research capacities. 

Additional funding resources and searching for new fund-
ing resources represent the key factor for the development of 
accommodation capacities for domestic and foreign students 
and finding solutions for spatial issues for all constituents of 
the University of Split and the scientific-research area. Rapid 
growth of the University requires additional funds we applied 
for from EU funds by quality preparation and management of 
projects. We are the only university which received and stipu-
lated more funds from EU funds than what is allocated to us as 
our annual budget. The future of additional funding is in stimu-
lating academic entrepreneurship and designing more patents 
and start-ups which may yield significant funds for the develop-
ment of the University. 

Another key factor for the development of the University is a 
rational human resources policy based on hiring world-class 
teachers and researchers at our University, which helps devel-
op research, teaching and expert work. The University of Split 
has long been without a clear development strategy, i.e. it was 
not sure which way to go or develop. The key achievement of 
this Management under my governance is the delivery of the 
Strategy of the University of Split 2015- 2020, and the establish-
ment of strategic management. Even more so, since the uni-
versity system is complex and consists of integrated and inde-
pendent constituents. Therefore, any progress requires clearly 
set objectives and measurable criteria which serve to evaluate 
the achievement of these objectives. This management model, 
transparent and democratic, ensures the best results.
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Moderna sveučilišta uspostavljaju partnerski odnos sa 

svojim studentima i daju priliku studentima da razviju svo-

ju kreativnost u projektima i drugim aktivnostima vodeći se 

idejom osobe koja nije samo vrhunski stručnjak i znanstvenik 

već i cjelovita osoba spremna preuzeti odgovornost za razvoj 

našega društva. Upravo u ovom je području učinjeno najviše, 

od razvoja studentskog standarda do poticanja znanstvene, 

umjetničke i druge kreativnosti za vrijeme studiranja.

 

Ideja o međunarodnoj vidljivosti i razvoju sveučilišta pote-

kla je iz Kine gdje su kineske vlasti željele tako utvrditi kojem 

sveučilištu i pod kojim kriterijima dodjeljivati financijska sre-

dstva kako bi ubrzali razvoj najboljih sveučilišta. Iako je ova 

ideja bila kritizirana, razvio se cijeli sustav međunarodnog 

rangiranja sveučilišta koji doprinosi razvoju sveučilišta i sve 

većoj kompeticiji na svjetskom tržištu znanja. Osobno smatram 

da je natjecanje potrebno za pokretanje procesa transformacije 

sveučilišta i većeg umrežavanja kvalitetnih ideja i ljudi. Kriterije 

koji se ne osvrću na prošlost već precizno evaluiraju znanstvenu 

i nastavnu izvrsnost, suradnju s gospodarstvom, međunarodnu 

suradnju i ugled sveučilišta smatram osobito važnim. Tim više 

kad se ugled mjeri zadovoljstvom međunarodnih stručnjaka 

sa suradnjom s našim Sveučilištem i njegovim znanstvenici-

ma. Upravo jedno takvo precizno rangiranje je i lista Times 

Higher Education World University Rankings prema kojoj smo 

proglašeni 8. sveučilištem u 13 zemalja tzv. Nove Europe, a 

koja nam je otvorila put prema novim međunarodnim sura-

dnjama i porastu ugleda, no najvažnije i put prema stvaranju 

kvalitetnih mreža EU sveučilišta za koja će se izdvajati značajna 

sredstva iz EU fondova.

 

Naposljetku, sve poluge razvoja modernog sveučilišta nisu 

spomenute po važnosti jer bez i jedne od njih nije moguć razvoj 

sveučilišta. Postavlja se pitanje je li rad u svim važnim podru-

čjima za razvoj sveučilišta doveo do porasta međunarodnog 

ugleda Sveučilišta ili se to dogodilo sasvim slučajno? Sma-

tram da je odgovor sljedeći: polazeći od postojećeg zatečenog 

stanja ova je uprava uočila sve bitne poluge razvoja te upornim 

radom i strateškim upravljanjem usmjerilo brod Sveučilišta 

u Splitu k uspjehu. Samo rad rađa uspjeh. Također, ključnim 

čimbenicima razvoja smatrao sam vezu s gospodarskom i lo-

Modern universities establish partnership relationship 
with their students and provide them with an opportunity to de-
velop their creativity in the projects and other activities based 
on the idea of a person who is not only an excellent expert and 
researcher, but also a versatile person ready to assume the re-
sponsibility for the development of our society. This Manage-
ment has achieved the most in this particular area: from the 
development of student standard to stimulating research, ar-
tistic and other activities during studying. 

 
The idea of international recognisability and development of 

the universities stemmed from China where Chinese authori-
ties wanted to identify the best universities and the criteria un-
der which they would allocate funds in order to accelerate the 
development of the best among them. Even though this idea was 
criticised, it served as a foundation for building the entire sys-
tem of international ranking of universities which contributes 
to the development of universities and increased competitive-
ness on the global knowledge market. In my opinion, compet-
itiveness is necessary for stimulating the process of transfor-
mation of the university and the increased networking of quality 
ideas and people. The criteria which are not based on the past, 
but rather thoroughly evaluate the scientific and teaching ex-
cellence, collaboration with the economy, international collab-
oration and the reputation of university are extremely impor-
tant. Even more so if the reputation is measured by the level of 
satisfaction of international experts with the collaboration with 
our University and researchers. One of these important rank-
ing lists is the Times Higher Education World University Rank-
ings which declared our University as the 8th best university 
in 13 countries of New Europe, which opened up new opportu-
nities for international collaboration and increased reputation, 
but most of all for creating quality networks of EU universities 
which will receive significant funding from EU funds. 

Finally, the key factors for the development of the mod-
ern society are not listed by the order of importance, because 
they all represent an equally essential part in the development 
of the University. The question arises whether our committed 
work in all fields which are important for the development of 
the University actually contributed to the increased reputation 
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kalnom zajednicom te internacionalizaciju s prihvaćanjem

svjetskih standarda, pronalaženje dodatnih izvora financira-

nja, strateško upravljanje, studenti kao partneri te rad na 

međunarodnoj prepoznatljivosti. Uporan i zahtijevan rad na 

svakom polju razvoja Sveučilišta osigurava postizanje visoko 

postavljenog cilja, Sveučilišta kao pokretača svekolikog razvo-

ja društva i gospodarstva.

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

Rektor

of the University or it happened merely by accident? Consider-
ing the status of the University we found upon assuming our 
new role, this Management has detected all essential factors 
for the development of the University and managed to steer this 
ship towards success by implementing devoted work and stra-
tegic management. Only committed work yields results. Rela-
tionship with the economic and local community, international-
isation through the adoption of global standards, ensuring new 
funding resources, strategic management, partnership with 
students and work on international recognisability are all es-
sential factors for the development of this University. Commit-
ted and dedicated work in every field of development of the Uni-
versity ensures the achievement of the set objective: University 
as the driving force behind the overall development of the soci-
ety and economy. 

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović
Rector
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1. UVOD

Sveučilište u Splitu svoje strateške smjernice zasni-

va na tradiciji dosadašnjih promišljanja i dokumenata 

obuhvaćenih osobito Znanstvenom strategijom te strate-

gijama svojih sastavnica. Strategija se izrađuje kao temeljni i 

sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja 

i glavne strateške prioritete s nizom podciljeva od kojih svaki 

ima razrađenu aktivnost i željeni rezultat. Ovaj dokument po-

lazi ne samo od unutarnjih mogućnosti Sveučilišta nego i od po-

tencijala lokalne zajednice s ciljem sinergijskog rasta i razvo-

ja. Takvo promišljanje zahtijeva pomnu analizu i balansiranje 

sveukupnih unutarnjih odnosa na Sveučilištu te dovođenje istih 

u interakciju s uzročno-posljedičnim čimbenicima iz okruženja 

u kojemu djeluje, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. 

Stoga se strategija Sveučilišta također naslanja na vrlo važne 

strateške dokumente koji trasiraju globalne i nacionalne priori-

tete na svim područjima, a za Sveučilište i na posebno važnom 

području visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja uto-

liko prije što Republika Hrvatska u ovom trenutku nema krovni 

dokument nacionalnog strateškog razvoja koji bi bio usklađen 

sa europskim strateškim ciklusom EU 2020. Strategija Europa 

2020 i pripadajući Obzor 2020 ističu posebno značajne ciljeve 

koji se posljedično odražavaju i na naše buduće djelovanje. To 

su ulaganje u istraživanje i razvoj s jasno izraženim priorite-

tom izvrsne znanosti te povećanje udjela stanovništva od 30 

do 34 godine sa završenim tercijarnim obrazovanjem na ba-

rem 40%. Naravno da i ostali europski ciljevi poput smanje-

nja stope ranog napuštanja školovanja,  povećanje stope zapo-

slenosti stanovništva,  korištenje energije iz obnovljivih izvora 

i povećanje energetske učinkovitost te smanjenje broja lju-

di koji žive u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i soci-

jalne isključenosti, daju Sveučilištu i te kakvog prostora vlasti-

tog strateškog promišljanja i djelovanja. Usvojena nacionalna 

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, za naše djelo-

va-nje ključnog nacionalnog dokumenta, jedan je od onih za-

mje-nskih dokumenta poput Nacionalnog programa reformi, 

Programa konvergencije te Partnerskog sporazuma koji za-

jedno s gospodarski značajnim, sektorskim strategijama, 

poput Industrijske strategije, Strategije poticanja investici-

ja, Strategije razvoja poduzetništva, Inovacijske strategije i 

Strategije razvoja turizma, čine okosnicu svih predstojećih 

strateških dokumenata u ciklusu do 2020. Uzimajući u obzir 

sve navedene dokumente i analizirajući potrebe hrvatskog 

društva u cjelini, a naslanjajući se na glavne strateške ciljeve 

kao što su izvrsnost, konkurentnost i inovacije, te pametan, 

održiv i uključiv rast, Sveučilište u Splitu sebe želi pozicioni-

rati kao Sveučilište za društvo i u društvu.

2. MISIJA

Misija Sveučilišta u Splitu je doprinositi društvu kroz razvoj 

visokoškolskog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, znanstveno-

istraživačkog, umjetničko-stvaralačkog i stručnog rada na viso-

kim standardima izvrsnosti, etike i morala. Sveučilište u Splitu 

kao javno sveučilište čuva znanje kao javno dobro te ga stalno 

stvara i unaprjeđuje kroz istraživanje i inovacije i ugrađuje ga u 

lokalnu i širu društvenu zajednicu, naročito u gospodarstvo kroz 

transfer znanja i tehnologija. Upravo stvaranje znanja i bri-

ga za njegovo stalno unaprjeđenje, širenje i dijeljenje, temelji 

su na kojima Sveučilište u Splitu crpi svoju snagu i autonomiju. 

Ključna aktivnost Sveučilišta u Splitu privlačiti je i motivirati stu-

dente da najbolje iskoriste priliku edukacije te ih stalno potica-

ti na istraživački rad, inovacije, stvaralačke izazove i posebno na 

preuzimanje vodstva u struci i društvu. Pri tome se vodi idejom 

o čovjeku kao cjelovitom socijalnom biću kojem je na Sveučilištu 

potrebno omogućiti kulturni, humanitarni, sportski i duhovni 

razvoj te međunarodna iskustva.

3. VIZIJA

Sveučilište u Splitu spada u srednje velika sveučilišta 

u EU i svoju ulogu vidi kao vodeće regionalno Sveučilište u 

ovom dijelu Europe sa čvrstom mediteranskom orijentaci-
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jom. Sveučilište  u Splitu treba postati prepoznatljivo euro-

psko sveučilište koje svoju snagu crpi u stoljetnoj kulturnoj 

baštini, duhovnom i materijalnom nasljeđu i činjenici da je koli-

jevka hrvatske državnosti i pismenosti. Sveučilištu u Splitu pri-

marna je zadaća provoditi nastavni, znanstveno-istraživački, 

umjetničko-stvaralački i stručni rad na principima poštivanja 

kontrole i osiguravanja kvalitete i EU standarda, a isto preno-

si na sve suradne ustanove, nastavne baze,  lokalnu zajed-

nicu i gradove te gospodarske čimbenike. Ono je lider u pri-

jenosu znanja i rezultata istraživanja u gospodarstvu regije 

kao temelja bržeg razvoja gospodarstva, pametnih speci-

jalizacija te ekološki prihvatljivog i održivog razvoja društva. 

Sveučilište u Splitu fokusira se na cjelovit razvoj svojih stude-

nata kako kroz vrijeme studiranja tako i kroz njihovo post-

akademsko praćenje i cjeloživotno učenje.  S istom pažnjom 

skrbi i o razvoju i unaprjeđenju kvalitete svojih nastavnika i ne-

nastavnog osoblja kao nositelja i kreatora svih ključnih proce-

sa na Sveučilištu. Sveučilište u Splitu sebe vidi kao društvenog 

predvoditelja koji zagovara i promiče najviša moralna, etička, 

društvena i ekonomska načela i standarde na prostoru javnog 

dobra, a u svrhu razvoja Republike Hrvatske, regije i EU.

4. STRATEŠKI CILJEVI

Uz misiju i viziju Sveučilišta u Splitu pri postavljanju strateških 

ciljeva kao smjernice uzeti su sljedeći strateški dokumenti:

• Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

   EUROPA 2020

• Strateški dokumenti Europskog istraživačkog prostora 

(European Research Area, ERA),

• Strateški dokumenti Europskog prostora visokog obra-

zovanja (European Higher Education Area, EHEA)

• Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike 

Hrvatske

 

Sveučilište u Splitu u razdoblju od 2015. - 2020. godine posta-

vlja strateške ciljeve unutar sljedećih strateških područja:

  I. ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I

 STVARALAŠTVO

 II. STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD

III. SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU

IV. ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA

U nastavku se definiraju strateški ciljevi unutar definira-

nih strateških područja, a zatim slijedi definiranje zadataka ve-

zanih za realizaciju strateških ciljeva. Uz svaki zadatak nave-

den je pokazatelj ostvarenja kao i ciljna vrijednost koja se želi 

doseći.

I. ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I 

   STVARALAŠTVO

Sveučilište u Splitu je istraživačko sveučilište prepoznato u 

Europskom istraživačkom prostoru.

Znanstveno-istraživačke aktivnosti Sveučilišta u Splitu do-

prinose razvoju regije, Republike Hrvatske i Europske Unije.

Potiče se interdisciplinarna suradnja znanstvenika kroz 

funkcionalnu integraciju znanstveno-istraživačke djelatno-

sti pri Sveučilištu te u suradnji s drugim domaćim i stranim 

znanstveno-istraživačkim institucijama i gospodarstvom.

Potiče se umjetničko stvaralaštvo s naglaskom interdisci-

plinarne interakcije kulturne baštine i suvremenih kreativnih 

industrija. 

Poboljšanje doktorske izobrazbe kroz istraživački usmje-

rene doktorske studije strukturirane u okviru doktorskih 

škola.

II. STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu osmišljava i izvodi 

kvalitetne preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sve-

učilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske 

sveučilišne studije, poslijediplomske sveučilišne studije, posli-

jediplomske specijalističke studije, kratke stručne studije, pred-

diplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne 
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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 cjelo-

životnog učenja te učenja na daljinu.

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, inter-

nacionalizacija 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 stan-

dard, aktivno podržava dostupnost studiranja kao i uključivanje 

studenata u kulturno-umjetničke, sportske-rekreacijske, hu-

manitarne i društvene aktivnosti.

III. SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu pozicionirano je 

kao bitan pokretač gospodarskog razvoja regije i na znanju 

zasnovanog poduzetništva kao i pametnih specijalizacija.

STRATEŠKI CILJ 2. Sveučilište u Splitu pokreće inova-

tivne postupke i rješenja važnih društvenih i gospodarskih 

problema te promiče kulturu razvoja, zaštite i komercijalizaci-

je intelektualnih kreacija.

STRATEŠKI CILJ 3. Sveučilište u Splitu kao društveno 

odgovorna institucija služi društvu u svim segmentima gdje 

se javlja potreba za aktiviranjem ljudskih i materijalnih resu-

rsa Sveučilišta.

STRATEŠKI CILJ 4. Sveučilište u Splitu promiče znan-

stveno-istraživački i umjetničko-stvaralački rad kod mladih 

te sa svojim partnerima razvija programe postakademskog 

zapošljavanja za svoje studente, a kasnije i za druge bivše stu-

dente kao mjera smanjivanja broja nezaposlenih. 

IV. ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu  funkcionalno inte-

grira sve svoje djelatnosti radi postizanja najveće efikasno-

sti, ekonomičnosti, održivog razvoja i interdisciplinarnosti kao 

i unutarsveučilišne razmjene iskustava i najboljih praktičnih 

rješenja.

STRATEŠKI CILJ 2. Sveučilište u Splitu brine o razvoju 

karijera svog znanstveno-nastavnog, nastavnog, suradničkog 

i nenastavnog osoblja.

STRATEŠKI CILJ 3. Kroz sustav mreže bivših studenata 

Alumni Sveučilište u Splitu doprinosi popularizaciji znanosti, 

umjetnosti i stručnog rada kao i cjeloživotnog učenja.

STRATEŠKI CILJ 4.  Kroz sustav osiguravanja kvalitete 

te strateškog upravljanja Sveučilište u Splitu transparentno 

održava sve unutarnje procese na najvišim razinama kvalitete, 

organiziranosti i odgovornosti. 

STRATEŠKI CILJ 5. Sveučilište u Splitu potiče ulaganja u 

aktivnosti Sveučilišta formiranjem interesnih mreža u koje bi 

se uključile gospodarske, akademske, državne i javne insti-

tucije, te izgradnjom infrastrukture i sustava za privlačenje 

sredstava iz europskih i međunarodnih fondova.



16 ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAŠTVO -
INTERNACIONALIZACIJA SVEUČILIŠTA

SCIENCE AND RESEARCH, ARTS AND ENDEAVOUR –
INTERNATIONALISATION OF THE UNIVERSITY

U listopadu 2014. godine splitsko Sveučilište je bilo tek 

jedno županijsko sveučilište, koje, iako je u svom sa-

stavu imalo niz pojedinaca priznatih na europskoj te 

svjetskoj znanstveno-istraživačkoj razini, na institucijskoj ra-

zini nije bilo značajnije prepoznato niti cijenjeno izvan svojih 

lokalnih okvira. Jedan od razloga je zasigurno bila dezinte-

griranost Sveučilišta koje se sastojalo od niza drugih pravnih 

osoba, fakulteta, a koji su shodno tome u takvom ustroju vodi-

li računa samo o svojoj kvaliteti i napretku, dok je Sveučilište 

kao cjelina bilo smatrano kao nekakav strani pojam. Također, 

nimalo olakšavajuća okolnost je i hrvatski znanstveni sustav 

u kojem se kvalitetni pojedinici i institucije na nikakav način 

ne ohrabruju i nagrađuju, pa caruju usko vezane interesne 

skupine čija se kvaliteta mjeri isključivo osobnim i ničim ute-

meljenim vrijednosnim sustavom. U tom sustavu vrhunski 

znanstvenici, kao i oni mladi, željni dokazivanja na svjetskoj ra-

zini, nisu imali nikave pomoći, posebice od strane Sveučilišta. 

Stoga je jedna od prvih mjera nove Uprave bila uspostava Ure-

da za projekte čija je osnovna zadaća bila administrativna 

pomoć svom znanstveno-nastavnom osoblju u prijavi i prove-

dbi projekta. Sukladno stavu nove Uprave da su rezultati na-

jbolji način dokazivanja uspješnosti nema potrebe detaljnijem 

objašnjavanju svrsishodnosti uspostave ovakvog Ureda osim 

činjenice da u trenutku pisanja ovih rečenica Sveučilište u Spli-

tu ima više sredstava osiguranih iz raznih europskih i domaćih 

fondova nego što je to ukupni budžet Sveučilišta osiguran iz 

sredstava proračuna Republike Hrvatske. 

Izradom prve Strategije Sveučilišta u Splitu definirani su 

osnovni ciljevi razvoja, posebice znanstveno-istraživačkog 

rada te međunarodne prepoznatljivosti. Nakon toga, osno-

vni ciljevi su detaljno definirani izradom Znanstvene strategi-

je  kojom je istaknuto da su stvaranje znanja i briga za njego-

vo stalno unaprjeđenje, širenje i dijeljenje, temelji na kojima 

I n October 2014, the University of Split was just another coun-
ty university which was not prominently renowned or distin-
guished beyond its local level, despite having a range of in-

dividuals among its ranks who were renowned at the European 
and global scientific and research level. One of the likely underly-
ing reasons was that the University was disintegrated; it consist-
ed of several constituents, faculties, which were only focussed 
on their respective quality and progress, as a result of which the 
University as an integral unit was pushed into the background. 
Another disadvantageous circumstance is that the Croatian sci-
entific system does not encourage or adequately award quality 
individuals and institutions, as it is dominated by closely related 
interest groups whose quality is exclusively measured by per-
sonal and unsubstantiated value system. Renowned research-
ers and younger researchers who wanted to prove themselves 
at a global level did not have substantial support in such a sys-
tem, especially within the University. Therefore, one of the first 
measures of the new Management was to establish a Project 
Department whose main task is to provide administrative assis-
tance to its scientific-teaching staff in the application and imple-
mentation of projects. Since the fundamental policy of the new 
Management is that the results are the best proof of professional 
excellence, there is no need to further elaborate on the appropri-
ateness of having such a department, besides the fact that at this 
particular moment the University of Split has managed to ensure 
more funds from various European and domestic funds than it 
receives from the budget of the Republic of Croatia.

 The drafting of the first Strategy of the University of Split 
defined the basic objectives of its development, especial-

ly its scientific-research work and international recognisabili-
ty. Soon thereafter, the University delivered its Research Strat-
egy which elaborately defined its fundamental objectives and 
emphasised that the production of knowledge, its continuous 
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Sveučilište u Splitu crpi svoju snagu i autonomiju. Obzirom na 

tadašnju kvalitetu Sveučilišta kroz sve glavne strateške ciljeve 

provlačila se vizija da Sveučilište u Splitu, kao srednje veliko 

sveučilište u Europskoj uniji, svoju ulogu vidi kao vodeće re-

gionalno Sveučilište u ovom dijelu Europe s čvrstom medite-

ranskom orijentacijom. 

Obzirom da 2014. godine Sveučilište u Splitu nije bilo prisu-

tno na niti jednoj od relevantnih međunarodnih ranking li-

sta kvalitete, osim na Webometrics listi gdje nije bilo plasira-

no niti u prvih 3000, takva vizija je bila definitivno izazovna, neki 

bi rekli i preoptimistična. Ipak, prateći strateške ciljeve, kako 

glavne, tako i Znanstvene strategije, nizom mjera, među koji-

ma se primjerice mogu izdvojiti jasno definirani kriteriji pri-

manja znanstvenih novaka, zasnovanih isključivo na izvrsnosti, 

nagrađivanje najboljih znanstvenika na osnovu međunarodnih 

kriterija uspješnosti te konstantno poticanje prijava i rada na 

znanstvenim i stručnim projektima, pozicija Sveučilšta u Splitu 

je danas u svijetu visokog obrazovanja i znanosti bitno drugačija. 

Naime, nakon samo 3 godine Sveučilište u Splitu je prema 

raznim međunarodnim listama kvalitete najbolje sveučilište, 

ne samo u Hrvatskoj već i u ovom dijelu Europe. US News Best 

Global Universites  smješta splitsko Sveučilište u 500 najboljih 

u svijetu, a najznačajnija svjetska znanstvena baza Web of Sci-

ence (koju je vodio Thomson Reuters, a danas Clarivate Analy-

tics) prema različitim kriterijima smatra Sveučilište najboljim, 

ne samo među ostalim sveučilištima u Hrvatskoj, već i u odno-

su na sve znanstvene institute. Vjerojatno najveće priznanje ovoj 

Upravi je trenutačni status Sveučilišta na jednoj od najpriznati-

jih, a vjerojatno i najsveobuhvatnijih i objektivnijih, svjetskih lista 

Times Higher Education, gdje je Sveučilište u Splitu, ulazeći po 

prvi put u svojoj povijesti na listu, odmah rangirano kao najbolje 

u ovom dijelu Europe, a također i kao 8. sveučilište po kvaliteti u 

Novoj Europi, tj. u zemljama koje su se u 21. stoljeću priključile 

Europskoj uniji.

Svakako, do ovog pomaka ne bi bilo da nije bilo jedinstva 

uprave vođene ozračjem jedintsvene vizije unapređenja Sve-

učilišta kao europskog prepoznatljivog mjesta na kojem se 

stječe znanje i vještine u suzvučju duhovnog uzgrađivanje 

novim mladih ljudi na korist domovini Hrvatskoj. 

advancement, expansion and dissemination are the very foun-
dations on which the Universitỳ s strength and autonomy are 
built. Considering the quality of the University at that time, the 
underlying vision of all the main strategic objectives was to 
transform the University of Split, as a medium-sized university 
within the EU, into the leading regional university in this part of 
Europe with a strong Mediterranean orientation.

 
Given that in 2014 the University of Split was not included 

in any relevant international academic quality ranking list, ex-
cept Webometrics where it did not even make the first 3000, 
such vision was outright challenging, or, to certain degree, over-
ly optimistic. However, a successful implementation of strate-
gic objectives of the main Strategy and the Research Strategy 
through the range of measures has considerably changed the 
position of the University of Split in the world of higher education 
and science. Some of these measures, for instance, include the 
clear defining of the criteria for employing research assistants 
based exclusively on excellence, rewarding the best research-
ers based on international criteria of excellence and continu-
ously encouraging application and work on scientific and expert 
projects. In fact, according to various international academic 
quality ranking lists, the University of Split has become the best 
university, not only in Croatia, but in this part of Europe as well 
after merely 3 years. US News Best Global Universities included 
the University of Split among 500 best universities in the world, 
and Web of Science, the most significant global scientific data-
base (first managed by Thomson Reuters, and now by Clarivate 
Analytics) based on various criteria declared the University of 
Split the best not only among other Croatian universities, but 
also among all other research institutions. The highest possible 
honour awarded to the current Management is undoubtedly the 
current position of the University on one of the most acclaimed, 
comprehensive and objective global lists, the Times Higher Ed-
ucation list, which ranked the University, which entered the list 
for the first time in its history, as the best in this part of Europe, 
and the 8th best university in New Europe, i.e. countries which 
joined the EU in the 21st century.

Clearly, this breakthrough would not have happened if it had 
not been for the united front of the Management guided by the 
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Mnoštvo je mjera na čijim rezultatima je ostvaren ovaj 

uspjeh, te je teško i rangirati značaj pojedine u ukupnom 

rezultatu, ali međunarodna suradnja svakako ima velike 

zasluge. Praksa nove Uprave je bila prestanak potpisivanja 

uobičajenih bilateralnih ugovora nakon kojih konkretne su-

radnje uglavnom ne bi ni bilo, osim eventualno za ponekog 

pojedinca. Preduvjet i osnova svake suradnje su postali jasno 

definirani i mjerljivi ciljevi s vremenskim okvirima i osobama 

zaduženim za ostvarivanje istih. Značaj međunarodne surad-

nje je podignut na najvišu razinu te fokusiran na ostvarivanje 

tzv. strateških partnerstva koja su podrazumijevala komplet-

nu suradnju na institucionalnoj razini, s potpunom predanošću 

uprava, a također i djelatnika. Temeljem takvog načina surad-

nje ostvareno je globalno strateško partnerstvo s Penn State 

University, jednim od najznačajnih, a i najvećih sveučilišta ne 

samo Amerike, već i svijeta. U kratko vrijeme, prema riječima 

najvišeg vodstva Penn State objavljenim u njihovim novinama, 

splitsko Sveučilište je postalo njihov najznačajniji partner, obzi-

rom da je suradnja zajedničkih timova ostvarena ne samo na 

različitim znanstvenim i obrazovnim područjima, već primjeri-

ce i između knjižnica te na području akademskog i studentskog 

poduzetništva. Kako je upravo razvoj posljednje teme postavljen 

kao jedan od glavnih ciljeva nije ni čudo da je kao drugi strateški 

partner iskazano sveučilište  Technion iz Izraela, vjerojatno na-

jbolja i najiskusnija svjetska institucija u području akadem-

skog poduzetništva. Posjet visoke delegacije Sveučilišta, kao 

i uzvratni posjet Splitu najviših dužnosnika Techniona, trebao 

bi u bliskoj budućnosti osigurati ubrzani razvoj akademskog 

poduzetništva, koje kod nas i dalje nema onakvu važnost koju 

ima u ostatku visokorazvijenog svijeta.

Uspostava suradnje Sveučilišta u Splitu, posebice Medi-

cinskog fakulteta, sa Regiomed Kliniken, njemačkim konzo-

rcijem zdravstvenih institucija s centrom u bavarskom Co-

burgu, na način da prethodno odabrani njemački studenti 

cijeli pretklinički dio studiranja obavljaju na Medicinskome 

fakultetu u Splitu, a klinički dio nastave u Splitu i na Regi-

omed Kliniken, je jedinstveni primjer međunarodne suradnje 

gdje jedna hrvatska visokoškolska institucija sustavno obra-

zuje njemačke studente. Time se značajno povećala mobil-

nost studenata i nastavnika te omogućila suradnja hrvatskih 

unique vision of developing the University towards recognisa-
bility at the European level where the students are provided 
with knowledge and skills in combination with spiritual edifica-
tion to the benefit of our beloved homeland.

 
This success is built on the results of numerous measures, 

hence it is not easy to rank the significance of each measure in 
the overall result, however international collaboration is cer-
tainly one of the most deserving ones. The new Management̀ s 
policy was to terminate the practice of signing the standard 
bilateral agreements which did not result in actual collabo-
rations, save for a handful of individuals. Clearly defined and 
measurable objectives with specific time-frames and persons 
in charge of their realisation became the prerequisite and the 
basis for every prospective collaboration. The significance of 
international collaboration was raised to the highest level and 
focussed on the achievement of strategic partnerships which 
entailed a complete collaboration at the institutional level, 
with complete commitment of all involved management mem-
bers and employees. Based on such collaboration model, the 
University achieved another global strategic partnership with 
the Penn State University, which is one of the most significant 
and greatest university not only in America, but in the entire 
world. Within a short time, in the words of the senior manage-
ment of the Penn State University published in their newspa-
per, the University of Split has become their most significant 
partner, considering that the collaboration of their teams was 
achieved not only in different research and educational areas, 
but also between libraries and in the field of academic and stu-
dent entrepreneurship. Given the fact that the development of 
academic and student entrepreneurship was set as one of the 
main objectives, it comes as no surprise that Technion Univer-
sity from Israel, one of the best and most experiences global 
institutions in the field of academic entrepreneurship, was se-
lected as another strategic partner. The visit of the senior del-
egation of the University and the return visit of the senior dele-
gates of the Technion University should ensure the accelerated 
development of academic entrepreneurship in the near future, 
which is yet to reach the level of significance in Croatia as com-
pared to the rest of the highly-developed world.
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i njemačkih liječnika u kliničkoj praksi i znanosti. Nakon takve 

uspostavljene suradnje na obrazovanju budućih njemačkih 

medicinara jasna je bila slijedeća suradnja s malim, ali izrazito 

gospodarski orijentiranim Sveučilištem u Coburgu. Također, 

obzirom na mediteransku orijentaciju Sveučilišta u Splitu 

uspostava suradnje s jednim od najvećih, te najboljih medi-

teranskih sveučilišta Aix Marseille je bila posve logična, kao 

i suradnja s jednim od najboljih regionalnih sveučilišta, onim 

u Mariboru, koje u mnogočemu dijeli isti status sa splitskim 

Sveučilištem.

Ovakav način funkcioniranja je zapravo i jedini način da 

Sveučilište  u Splitu bude prepoznatljivo europsko sveučilište, 

integrirano u Europski istraživački prostor sa snažnim 

sudjelovanjem u istraživačkim programima EU te drugim 

međunarodnim programima, a u kojem će se provoditi vrhun-

ska multidisciplinarna istraživanja u temeljnim i primjenjenim 

znanostima s jakom i održivom suradnjom sa svim djelovima 

društvene zajednice, a posebice gospodarstvom. 

Iako, budimo iskreni, i dalje u unutarnjim, inertnim 

strukturama Sveučilišta postoji otpor prema međunarodno 

priznatim standardima kvalitete kojima se ova Uprava jedi-

no i rukovodila, mora se kazati da je možda i najveći uspjeh 

ove Uprave u posljednje 4 godine upravo uspostava jasnih i 

visokih standarda kvalitete na svim razinama s naglaskom 

na mjerljive rezultate, a koji su i doveli do toga da Sveučilište 

u Splitu postane najbolje sveučilište ovog dijela Europe. 

Time su postavljeni sasvim novi temelji za budući razvoj, ali 

su ujedno i definirane polazišne točke za sve buduće ocjene 

uspješnosti Sveučilišta u Splitu.

The establishment of collaboration of the University of 
Split, especially the School of Medicine, with Regiomed Klinik-
en, the German consortium of health care institutions with the 
headquarters in the Bavarian City of Coburg, whereby the se-
lected German students perform the pre-clinical part of their 
studies at the School of Medicine in Split and the clinical part in 
Split and at Regiomed Kliniken, is a unique example of interna-
tional collaboration where a Croatian higher education institu-
tion provides education to German students. It significantly in-
creased the mobility of students and teachers and enabled the 
collaboration of Croatian and German doctors in clinical prac-
tice and research. After establishing such collaboration for the 
purpose of providing education to future German physicians, 
the following logical step was to establish collaboration with 
a small, yet extremely economically oriented University of Co-
burg. Also, considering the Mediterranean orientation of the 
University of Split, it was also logical to establish collaboration 
with Aix-Marseille, one of the largest and greatest Mediterra-
nean universities, and with the University of Maribor, one of the 
greatest regional universities, which shares the same status 
as the University of Split on many levels.

This model of functioning is, in fact, the only way to make the 
University of Split recognisable at the European level and inte-
grated into the European Research Area with a prominent par-
ticipation in the EU research programmes and other internation-
al programmes involving top-quality multidisciplinary research 
in fundamental and applied sciences and sustainable collabora-
tion with all sectors of society, especially the economy. 

Even though some internal and more inert structures of the 
University still show a certain level of resistance against the im-
plementation of internationally acknowledged quality standards 
on which the present Management insists, it should be empha-
sised that one of its greatest accomplishments in the past 4 years 
is the establishment of clear and high quality standards at all lev-
els with the focus on measurable results, which consequentially 
made the University of Split the best university in this part of Eu-
rope. This has set completely new foundations for the future de-
velopment, but it has also identified the starting points for all fu-
ture achievement assessments of the University of Split.
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Uprava Sveučilišta u Splitu sa hrvatskom veleposlanicom u Republici Češkoj na dodjeli priznanja
za najbolje hrvatsko sveučilište u tzv. Novoj Europi

The Management of the University of Split with the Croatian ambassador in the Czech Republic
at the awarding ceremony for the best Croatian university in New Europe

Delgacija sveučilišta Penn State u posjeti Sveučilištu u Splitu
Delegation of the Penn State University visiting the University of Split
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Delegacija Sveučilišta u Splitu sa predsjednikom Sveučilišta Penn State
Delegation of the University of Split with the President of the Penn State University

Radionica uspostave zajedničkih projekata stručnjaka Penn State i Sveučilišta u Splitu
Workshop for the establishment of the joint projects of experts from the Penn State University

and the University of Split
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Studenti, prorektor Alen Soldo i počasni doktor Sveučilišta u Splitu Mitchell M. Holland
ispred Nittany Lion skulpture, simbola Penn State

Students, Vice-Rector Alen Soldo and Mitchell M. Holland, honorary doctor of the University of Split,
in front of the sculpture of Nittany Lion, the mascot of the Penn State University

Delegacija Sveučilišta u Splitu u posjetu Tehnion – Israel Institute of Tehnology
Delegation of the University of Split visiting the Technion - Israel Institute of Technology
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Zajednička konferencija Sveučilišta u Splitu i Tehniona u njihovu središtu
Joint conference of the University of Split and Technion at their headquarters

Peretz Lavie, predsjednik Technion - Israel Institute of Technology i rektor Šimun Anđelinović
pri njegovu posjetu Sveučilištu u Splitu

Peretz Lavie, President of the Technion - Israel Institute of Technology and Rector Šimun Anđelinović
during his visit to the University of Split
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Potpisivanje ugovora o suradnji Sveučilišta u Splitu i konzorcija Regiomed klinike
Signing of the collaboration agreement between the University of Split and the Regiomed Kliniken consortium

Potpisivanje ugovora o strateškom partnerstvu sa Visokom školom u Coburgu
Signing of the strategic partnership agreement with the Coburg University of Applied Sciences and Arts
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Delegacija Visoke škole iz Coburga u posjetu Sveučilištu u Splitu
Delegation of the Coburg University of Applied Sciences and Arts visiting the University of Split

Potpisivanje ugovora o 
strateškom partnerstvu sa 
Sveučilištem u Mariboru

Signing of the strategic partnership 
agreement with the University of 
Maribor
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 Posjet delegacije Sveučilišta Aix-Marseille u pripremi strateškog partnerstva
Visit of the delegation of the Aix-Marseille University for the preparation of the strategic partnership

 Sveučilište u Splitu potpisnik Magna Charta Universitatum
University of Split is a signatory of Magna Charta Universitatum



27STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD - 
NASTAVA I STRUČNA PRAKSA

STUDENTS, STUDY PROGRAMMES AND STUDENT STANDARD - 
TEACHING AND PROFESSIONAL PRACTICE

Temeljno je poslanje  Sveučilišta u Splitu osmišljavati i 

izvoditi kvalitetne sveučilišne i stručne studije na pred-

diplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini kao 

i različite oblike cjeloživotnog učenja. Sada su, na našem 

Sveučilištu svi studijski programi prilagođeni dugoročnim 

potrebama društva i tržišta rada iz svih područja struke, 

znanosti i umjetnosti, a u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim 

okvirom i s jasno definiranim ishodima učenja. U potpuno-

sti smo, tijekom protekle četiri godine,  zajedno sa sastavnica-

ma, implementirali ishode učenja kroz svih naših 178 studi-

jskih programa. To će se ubuduće morati dokazati mjerljivim 

instrumentima kako bi uspješno izradili standarde kvalifikaci-

ja i registrirali standarde zanimanja. Svi naši studijski programi 

prošli su uspješno prvi reakreditacijski ciklus i  djelimično dru-

gi. Svi dokumenti našeg sustava unaprjeđenja kvalitete u cjeli-

ni 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). Ove četiri protekle godine ustrajali smo na uspostav-

ljanju provjerenih i učinkovitih institucionalnih mehanizama 

sa ciljem kontinuiranog unaprjeđenja sustava kvalitete pose-

bno kroz razvoj kulture kvalitete i izvrsnosti na svim razinama i 

područjima djelovanja Sveučilišta i sastavnica.

U protekle četiri godine trudili smo se biti lider u prijeno-

su znanja i rezultata istraživanja u gospodarstvu regije kao 

temelja bržeg razvoja gospodarstva, pametnih specijalizacija 

te ekološki prihvatljivog i održivog razvoja društva.

 

Uporan zajednički rad na osmišljavanju i izvođenju svih vrsta 

kvalitetnih studija rezultirao je činjenicom da na Sveučilištu 

u Splitu postoji mogućnost studiranja na 178 studijskih pro-

T he fundamental aim of the University of Split is to design 
and deliver quality university and professional studies 
at the undergraduate, graduate and postgraduate level, 

as well as various forms of lifelong learning.  At this moment, all 
study programmes delivered at our University are aligned with 
the long-term societal and labour market demands in all fields 
of profession, science and arts, and with the Croatian Qualifica-
tion Framework and clearly defined learning outcomes. In the 
past four years, we have entirely implemented the learning out-
comes across all of our 178 study programmes, together with 
our constituents. In the future, this will have to be proved by mea-
surable instruments in order to successfully design qualification 
standards and register occupational standards. All of our study 
programmes have successfully completed the first and partially 
completed the second reaccreditation cycle. All the documents 
from our quality assurance system are entirely aligned with the 
new ESG standards in conformity with the Standards and guide-
lines for quality assurance in the European Higher Education 
Area, ESG. In the past four years, we have insisted on establish-
ing verified and efficient institutional mechanisms with the aim 
of continuously advancing the quality system, especially by de-
veloping the culture of quality and excellence at all levels and ar-
eas of activity of the University and its constituents.

During that period, we have worked on becoming the leaders 
in the field of knowledge transfer and dissemination of research 
results in the regional economy as the foundation for a faster de-
velopment of economy, smart specialisations and environmen-
tally responsible and sustainable societal development.

Committed joint work on designing and delivering all types 
of quality study programmes has yielded as many as 178 study 
programmes at the University of Split. Some study programmes 



28

grama. U skladu s potrebama tržišta i drugim okolnostima neki 

studijski programi su ugašeni, a osnovani i odobreni su novi 

studijski programi:

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

• diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obra-
zovanje, Filozofskog fakulteta u Splitu; 

• diplomski sveučilišni studij Brodogradnja, Fakulteta ele-

ktrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu;

• združeni diplomski sveučilišni studij Međunarodni program 
košarke i menadžmenta – International Basketball Coaching 
and Management, Kineziološkog fakulteta u Splitu i Sportskog 

sveučilišta u Litvi;

• diplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija, 

Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu;

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

• završen je, u dogovoru sa Studijem mora i PMF, proces osni-

vanja novog sveučilišnog studijskog programa Biologija na 

PMF-u, a prvi studenti upisati će se iduće akademske godine.

Vrlo značajan iskorak je osnivanje studija Vojnog pomorstva 

na Sveučilištu u Splitu. Nakon složenog  postupka koji je tra-

jao nekoliko godina, usuglašavanja vojnih i civilnih struktura, 

dobivena je dopusnica za izvođenje novih studiijskih programa 

Vojnog pomorstva, koji je osmišljen u suradnji Hrvatskog vo-

jnog učilišta, Hrvatske ratne mornarice, Sveučilišta u Splitu, 

Pomorskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i ostalih sastavnica, 

a sukladno Sporazumu o ustrojavanju posebnog studija Vojno po-
morstvo između Sveučilišta u Splitu i Vlade Republike Hrvatske. 

Početak izvođenja ovog studija u akademskoj godini 2018.-2019. 

je važan za Sveučilište i širu zajednicu jer će otvoriti nove per-

spektive edukacije na vojnom, vojno-diplomatskom, sigurnos-

nom, komunikacijskom i brojnim drugim vezanim područjima, 

a naročito se otvaraju mogućnosti  koje pruža partnerstvo u

okviru NATO saveza.

U svrhu povezivanja Sveučilišta i gospodarstva, u proteklom 

razdoblju Sveučilište u Splitu razvilo je široku mrežu nastavnih 

were terminated in line with the market demands and other cir-
cumstances, and the following study programmes were estab-
lished and approved: 

• postgraduate specialist study programme in Sleep Medicine, 
School of Medicine in Split; 

• graduate university study programme in Early Childhood and 
Pre-School Education, Faculty of Humanities and Social Sci-
ences in Split; 

• graduate university study programme in Naval Architecture, 
Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering 
and Naval Architecture in Split; 

• joint graduate university study programme in International 
Basketball Coaching and Management, Faculty of Kinesiol-
ogy in Split and the Lithuanian Sports University; 

• graduate university study programme in Food Technology, 
Faculty of Chemistry and Technology in Split;  

• undergraduate university study programme in German Lan-
guage and Literature, Faculty of Humanities and Social Sci-
ences in Split;

• completed project of the new university study programme 
in Biology at the Faculty of Science, in collaboration with the 
Marine Studies and the Faculty of Science, and the first stu-
dents are expected to enrol in the next academic year.

 
The establishment of the study programme in Military Sea-

manship at the University of Split represents a very important 
breakthrough. After a complex procedure which lasted for sev-
eral years and the agreement of military and civil structures, 
the University was granted a licence for delivering new study 
programmes in Military Seamanship designed in collaboration 
with the Croatian Military Academy, University of Split, Faculty 
of Maritime Studies, Faculty of Humanities and Social Scienc-
es and other constituents, in conformity with the Agreement 
on the Establishment of a Special Study Programme in “Mil-
itary Seamanship” concluded between the University of Split 
and the Government of the Republic of Croatia. The beginning 
of this study programme in the academic year 2018/19 is im-
portant for the University and the wider community because it 
will open new educational horizons in the military, military-dip-
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baza i stvorilo temelje za čvrsto povezivanje prakse, znanosti, 

umjetnosti i visokog obrazovanja s gospodarskim i drugim su-

bjektima zajednice.  Formiranjem široke mreže nastavnih baza 

omogućeno je ono što je studentima dugo nedostajalo: “životni” 

kontakt s  tržištem rada, stjecanje vrijednih iskustva i uvid u 

realnost poslovanja i gospodarenja. Do sada je, od početka 

mandata ove uprave kraja kolovoza 2018., potpisano 280 ugo-

vora o suradnji s nastavnim bazama. Ugovori s nastavnim ba-

zama dostupni su na uvid  javnosti, na web stranicama našeg 

Sveučilišta. Ustanovljen je i po prvi put u Republici Hrvatskoj 

obilježen Dan nastavnih baza.

Osnovan je i studentski poduzetnički inkubator kako bi se 

pomoglo kreativnim studentima u samozapošljavanju.

Uporno se, u proteklom četvorogodišnjem razdoblju radi-

lo na podizanju kvalitete svih razina studijskih programa.

Odlukom Akreditacijskog savjeta AZVO-a oznaka najviše ra-

zine dodijeljena je Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i 

brodogradnje za izvođenje poslijediplomskih studijskih pro-

grama Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Strojarstvo,  

Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije za izvođenje 

poslijediplomskog studija Građevinarstvo te poslijediplom-

skom sveučilišnom studiju Medicinskog fakulteta Translaci-
jska istraživanja u biomedicine – TRIBE.  Markicu izvrsnosti 

doktorski studiji su dobili su zahvaljujući multidisciplinarno-

sti te bogatoj ponudi interdisciplinarnih kolegija. Prepoznata 

je i podrška doktorandima u sklopu programa, visoka stopa 

završnosti te sustav koji  osigurava praćenje napretka stude-

nta i kvalitete mentora. Među primjerima dobre prakse ista-

knuti su jasni kriteriji upisa, stručnost nastavnika i mentora te 

internacionalizacija. Na ovaj način, od ukupno šest dodijelje-

nih “markica izvrsnosti” na razini Repubilke Hrvatske, četiri su 

dodijeljene poslijediplomskim sveučilišnim studijskim progra-

mima koja se izvode u Splitu.

Ubrzani tehnološki i civilizacijski napredak traži, u svim 

segmentima života zajednice, a pogotovu na tržištu rada, 

cjeloživotno učenje. Cjeloživotno učenje odnosi se na sve akti-

vnosti stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti tijekom 

lomatic, security, communication and numerous other related 
fields, especially the opportunities provided by the partnership 
within the NATO alliance.

In terms of connecting the University and the economy, the 
University has developed a wide network of teaching bases and 
laid foundations for a strong connection of practice, science, 
arts and higher education with economic and other community 
operators.  By forming a strong network of teaching bases, the 
University provided its students with something they had long 
been missing: “live” contact with the labour market, acquisition 
of valuable experience and insight into the reality of business 
operation and management. Since the beginning of the term 
of this Management until the end of August 2018, 280 collabo-
ration agreements have been signed with the teaching bases. 
Agreements with the teaching bases are publicly available on 
the University website. The Republic of Croatia has, for the first 
time, founded and marked the Day of Teaching Bases.

The University has also established the entrepreneurial in-
cubator for students in order to facilitate self-employment to 
creative students.

In the past four-year period, the University has been commit-
ted to raising quality at all levels of study programmes. Upon the 
decision of the ASHE Accreditation Council, the highest-level label 
was awarded to the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical 
Engineering and Naval Architecture for the delivery of the post-
graduate study programmes in “Electrical Engineering and In-
formation Technology” and “Mechanical Engineering”, the Facul-
ty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy for the delivery of 
the postgraduate study programme in “Civil Engineering” and the 
School of Medicine for the delivery of the postgraduate university 
study in “Translational Research in Biomedicine – TRIBE.”  The la-
bel of excellence was awarded to the doctoral studies due to their 
multidisciplinarity and the wide range of interdisciplinary cours-
es. Other University endeavours were also recognised: support to 
doctoral candidates in the course of their study, high graduation 
rate and the system ensuring the monitoring of student progress 
and supervisor quality. Examples of good practice include clear 
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života s ciljem njihova usvajanja ili proširenja, i to u okviru oso-

bnog, društvenog ili profesionalnog razvoja i djelovanja po-

jedinca. Ishodi cjeloživotnog učenja trebaju ponajprije voditi k 

ostvarivanju i razvoju osobnih potencijala i biti važnim eleme-

ntom aktivnoga građanstva, a usto omogućiti bolju zapošljivost 

pojedinca, tj. povećanje njegove konkurentnosti na tržištu 

rada. Tijekom mandata ove uprave prihvaćena su 24 programa 

cjeloživotnog učenja čijim se završetkom stječu ECTS bodovi i 

svi programi su prihvaćeni na Senatu.

U posljednje četiri godine na Sveučilištu u Splitu mnogo je 

truda uloženo za integraciju u Europski prostor visokog obra-

zovanja, internacionalizaciju studijskih programa te formira-

nje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim vi-

sokim učilištima, povećanje dolazne i odlazne međunarodne, 

nacionalne, međusveučilišne i unutarsveučilišne mobilno-

sti studenata i nastavnika. Otvaranje prema europskom pro-

storu visokog obrazovanja i inzistiranje na internacionalizaci-

ji kao strateškom cilju rezultirao je osnivanjem združenog 

diplomskog sveučilišnog studija Međunarodni program 
košarke i menadžmenta – International Basketball Coach-
ing and Management koji izvode Kineziološki fakultet u Spli-

tu i Sportsko sveučilište u Litvi.

 

Internacionalizaciji pridonosi i studij medicine na Medi-

cinskom fakultetu na engleskom jeziku koji je započeo s ra-

dom 2011. godine  i svake godine ima sve veći broj studenata. 

Promocija prve generacije studenata studija Medicina na en-

gleskom jeziku, održala se u petak, 29. rujna 2017., na Medi-

cinskom fakultetu u Splitu. Tom prilikom je titulu doktorice, 

odnosno doktora medicine steklo 14 studenata iz raznih kra-

jeva svijeta. Akademske godine 2017./18.  studij je dobio novu 

dimenziju:  projekt suradnje između splitskog Medicinskog 

fakulteta i bavarske klinike Regiomed, kroz koji 30 njemačkih 

studenata već studira medicinu u Splitu na engleskom jezi-

ku, te se otvara prostor za znanstvenu suradnju, zadržavanje 

mladih liječnika u Hrvatskoj, ali i za razvoj medicinskog turi-

zma u Dalmaciji. To je i prilika za stručno usavršavanje naših 

stručnjaka u inozemstvu.

admission criteria, teachers̀  and supervisors̀  expertise and in-
ternationalisation. Out of six awarded “labels of excellence” at the 
level of the Republic of Croatia, four were awarded to the post-
graduate university study programmes delivered in Split.

Rapid technological and societal progress requires life-
long learning in all segments of community life, especially the 
labour market.  Lifelong learning refers to all activities relat-
ed to the acquisition of knowledge, skills, attitudes and values 
during the entire lifetime with the aim to acquire and expand 
them within the framework of personal, societal and profes-
sional development and individual endeavour. Lifelong learning 
outcomes should primarily lead towards the achievement and 
development of personal potentials and serve as elements of 
active citizenship, but also ensure better employability of indi-
viduals and their competitiveness on the labour market. During 
the term of this Management, 24 lifelong learning programmes 
with relevant ECTS credits have been adopted at the Senate.

In the past four years, substantial effort has been invested 
by the University of Split to achieve integration into the Europe-
an Higher Education Area, internationalise study programmes 
and establish joint study programmes with renowned Europe-
an and global universities, increase incoming and outgoing in-
ternational, national, inter-university and intra-university mo-
bility of students and teachers. Opening towards the European 
Higher Education Area and insisting on internationalisation is 
a strategic objective which resulted in the establishment of 
the joint graduate university study programme in Internation-
al Basketball Coaching and Management delivered by the Fac-
ulty of Kinesiology in Split and the Lithuanian Sport University. 

Another factor which contributes to the internationalisation 
of the University is the study of medicine in English language 
at the School of Medicine started in 2011, with the number of 
students increasing every year. The promotion ceremony of the 
first generation of students at the study programme in Medi-
cine in English was held on 29 September 2017 at the School 
of Medicine in Split. At the ceremony, the title of medical doctor 
was awarded to 14 students from all parts of the world. In the 
academic year 2017/18, the study was raised to a new dimen-
sion:  the collaboration project between the School of Medicine 
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Ovo su primjeri dobre prakse internacionalizacije studijskih 

programa i formiranja združenih studija. To je put kojim treba 

nastaviti.

Za internacionalizaciju Sveučilišta i otvaranje prema Eu-

ropskoj i globalnoj sveučilišnoj zajednici važno je povećanje 

dolazne i odlazne međunarodne, nacionalne, međusveučilišne 

i unutarsveučilišne mobilnosti studenata i nastavnika.

Sveučilište u Splitu redovito raspisuje natječaje za mobil-

nost u svrhu Erasmus studijskog boravka i Erasmus stručne 

prakse. U razdoblju od 1.10. 2014. do kraja kolovoza 2018. 

Sveučilište u Splitu bilježi 914 odlaznih (Erasmus+ studijski bo-

ravak + stručna praksa) i 758 dolaznih (stranih) studenata u na-

vedenom periodu. U odnosu na ak. god. 2014./15. ukupan broj 

odlaznih i dolaznih studenata povećao se za 40% (do 2016/17). 

Osigurana su sredstava za povećanu mobilnost kroz godišnju 

prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU.

Glede mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, evide-

ntirano je ukupno 445 odlaznih mobilnosti u svrhu podučavanja 

i osposobljavanja i 376 dolaznih mobilnosti. Studentska i 

nastavnička aktivnost kroz Erasmus program prilika je za

internacionalizaciju i promociju cijele Hrvatske.

Za naglasiti je organiziranje međunarodne ljetne škole 

Sveučilišta u Splitu. Provedena je široka akcija uljučivanja svih 

sastavnica Sveučilišta u Splitu. Ljetna škola je osmišljena kao 

skup zanimljivih i atraktivnih modula koji obrađuju suvremene 

teme iz različitih područja.

Prema predloženom modelu do 2017.  Škola je dva puta 

održana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezi-

je, a od 2017. godine, kada smo to restrukturirali i proširili, 

sudjelovale su skoro sve sastavnice Sveučilišta, a ponuđeni su 

odgovarajući sadržaji. 

Preporuka je da moduli s obrađenim temama zadovoljava-

ju zahtjevima 7. razine HKO-a jer se očekuje da školu pohađaju 

studenti diplomskog i poslijediplomskog studija te završeni 

studenti/zaposlenici.

in Split and the Bavarian Regiomed clinic enabling 30 German 
students to study medicine in English language in Split opens 
up new opportunities for the scientific collaboration, keeping of 
young doctors in Croatia and the development of medical tour-
ism in Dalmatia. This is also an opportunity for international 
professional development of our experts.

These are all examples of good practice of internationalis-
ing the study programmes and establishing joint studies. This 
is a breakthrough in the right direction.

The increase in incoming and outgoing international, na-
tional inter-university and intra-university mobility of students 
and teachers is important for the internationalisation of the 
University and opening towards the European and global uni-
versity community. The University of Split regularly announces 
and issues mobility competitions for the purpose of Erasmus 
study visit and Erasmus professional practice. In the period 
between 1 October 2014 and the end of August 2018, the Uni-
versity of Split documented 914 outgoing (Erasmus+ study visit 
and professional practice) and 758 incoming (foreign) students. 
With respect to the academic year 2014/15, the total number 
of outgoing and incoming students has increased by 40% (until 
2016/17). The University has also ensured funds for increased 
mobility through the annual application to Agency for Mobility 
and EU Programmes.

In terms of mobility of the teaching and non-teaching staff, 
the University recorded 445 outgoing mobilities for lectur-
ing purposes and professional training and 376 incoming mo-
bilities.  The student and teacher mobility in the Erasmus pro-
gramme serve as an opportunity for the internationalisation 
and promotion of the entire Croatia.

Another important factor is the organisation of the interna-
tional Summer School by the University of Split.  The Universi-
ty has conducted a wide-ranging activity of including all of its 
constituents. The Summer School is designed as a set of inter-
esting and appealing modules covering modern topics in vari-
ous fields.
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Nastava se izvodi na engleskom jeziku. Aktualnim i zani-

mljivim sadržajima iz različitih područja ova škola je privukla 

značajan broj inozemnih polaznika što pridonosi prepoznatlji-

vosti našeg Sveučilišta, internacionalizaciji te većoj mobilnosti i 

suradnji studenata i nastavnika.

Za mandata ove uprave napravljeno je restrukturiranje

sredstava dobivenih iz studentskih upisnina na način da se 

najveći dio vraća studentima kroz projekte. Ove radilo se o 

sredstvima u ukupnom iznosu od 814.000 kuna koja su pre-

ma Pravilniku o raspodjeli sredstava iz upisnina Sveučilišta u 

Splitu dodijeljena studentskim udrugama za financiranje stu-

dentskih projekata u tri područja: znanost i tehnologija, ku-

ltura i umjetnost i sport.

Pokazalo se da ovakav način financiranja ima poseban 

učinak na mlade ljude kojima se pruža prilika da iskažu svoju 

kreativnost i inovativnost, a to onda rezultira kvalitetnim proje-

ktima važnim za cijelo Sveučilište. Na taj način ujedno potičemo 

i studentski aktivizam.  Osim nenatječajnih i natječajnih sred-

stava iz upisnina, studenti će moći financirati svoje projekte i 

putem natječaja Studentskog zbora. Zahvaljujući tome mnogi 

će se kvalitetni projekti moći realizirati što je od velike važnosti 

ne samo za studente, već i za cijelo Sveučilište.

Glede studentskog standarda uloženi su veliki napori za 

podizanje istog. Za ostvarivanje primjerenog studentskog 

standarda ključna je sastavnica Studentski centar kroz koju 

se može ostvariti najveći dio zahtjeva koje pred nas postav-

ljaju naši studenti. Njegov ključni čimbenik je  kapacitet su-

vremenog domskog smještaja koji je trenutno na našem 

Sveučilištu, a u odnosu na potrebe, vrlo nizak. I tu smo u pro-

teklom mandatnom razdoblju poduzeli sve kako bi povećali 

kapacitete, pa je uz izniman trud djelatnika Studentskog centa 

i Sveučilišta osigurano 32,5 milijuna kuna bespovratnih sred-

stava iz europskih fondova u svrhu rekonstrukcije doma Bru-
no Bušić koji će se kroz dvije godine iz vrlo neuvjetnog mjesta 

življenja pretvoriti u najsuvremenije opremljeni studentski 

dom. Isto tako smo predvidjeli, uz već spomenute planove 

izgradnje studentskih smještajnih kapaciteta u Klisu, izgra-

dnju još jednog studentskog doma u Kampusu na Visokoj, na 

According to the proposed model, by 2017 the School was 
held twice at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and 
Geodesy, and from 2017, after it was redesigned and expanded, 
almost all of the University constituents participated, with ap-
propriate topics provided. 

The modules and the covered topics should comply with the 
7th level CroQF, because it is expected that the School is at-
tended by graduate and postgraduate students and graduated 
students/employees.

The official language of the School is English. Current and 
interesting topics from different fields enabled the School to at-
tract a considerable number of foreign attendees, which cer-
tainly contributes to the recognisability of our University, its in-
ternationalisation and increased mobility and collaboration of 
students and teachers.

 
During the term of this Management, the University has re-

allocated the funds generated from the student admission fees 
by returning the largest portion thereof to students through 
projects. This year, the amount of 814,000 HRK was awarded to 
student associations, according to the Ordinance on the Alloca-
tion of Funds from Admission Fees by the University of Split, for 
funding student projects in three areas: research and technol-
ogy, culture and arts and sport.

 
This funding model has proven to have a special effect on 

young people who are provided with the opportunity to demon-
strate their creativity and innovativeness, which in turn results 
in quality projects significant for the entire University as well. 
This is also another way to encourage student activism.  In ad-
dition to non-competition and competition related funds from 
admission fees, the students will also be able to fund their proj-
ects through Student Council competitions. This will enable the 
realisation of many quality projects, which is of great impor-
tance not only to students, but the entire University as well.

In terms of the student standard, the University has invested 
substantial effort to raise it to a higher level. The Student Cen-
tre is the key constituent for the realisation of adequate student 
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bivšoj prostornoj markici Filozofskog fakulteta. Osigurali smo 

mogućnost prehrane studenata na Kampusu Kopilica.

Nadalje, u okviru postojećih kapaciteta, već smo poduze-

li potrebne radnje kako bi unaprijedili sportsku infrastrukturu, 

kako sadržajno tako i organizacijski i uvezali je u iznimno važan 

i uspješan postojeći sustav bavljenja sportom da bismo kao cje-

lina dali rezultate kroz spomenuti Program zdravog i sport-
skog Sveučilišta. Isto tako studenti se mogu uključiti i u kultu-

rna događanja i humanitarne akcije, poput onih darivanja krvi. 

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 predava-

nja, izložbe, koncerte, predstave, seminare, različite radionice, 

putem prikazivanja kvalitetnih dokumentaraca, promocija knji-

ga, susreta i tribina s književnicima i pjesnicima. Manifestacija 

“Advent na Kampusu” ušla je i u službeni program Turističke za-

jednice grada Splita, a naša već tradicionalna suradnja s Carita-
som Splitsko-makarske nadbiskupije i udrugom Most daju stu-

dentima mogućnost i aktivnog humanitarnog aktivizma.

 

Studentima Sveučilišta u Splitu na raspolaganju je i 

sveučilišni Centar za savjetovanje studenata koji je formalno 

utemeljen, a u narednom razdoblju trebati će se organizacijski i 

kadrovski ojačati kako bi mogao uspješno stajati studentima na 

usluzi sa svim svojim savjetodavnim funkcijama, naročito stu-

dentima s invaliditetom.

 

Uz predano studiranje, rad i aktivizam, studentima je 

potrebno opuštanje, međusobno druženje i zabava. Već smo 

poduzeli mjere kako bi u sklopu Kampusa studentima osigu-

rali prostor za Studentski klub u kojemu će se po unaprijed 

utvrđenom sadržaju i rasporedu moći odvijati ležerniji dio stu-

dentskog života obogaćen tribinama, predavanjima, koncerti-

ma, kvizovima, rođendanskim i diplomskim proslavama i sl. 

Dobar studentski standard pretpostavka je uspješnog studi-

ranja i mi smo se potrudili da to bude tako.

Svoju socijalnu osjetljivost pokazali smo na više načina. Je-

dan od njih je omogućavanje korisnicima ustanova socijalne 

skrbi nastavka studiranja na sastavnicama Sveučilišta u Splitu.

standard, because it enables us to realise the largest number 
of demands set before us by our students. Its key factor is the 
modern dorm accommodation capacity which is currently very 
low at our University with respect to the actual needs. In the 
past term period, we have also undertaken all available mea-
sures to increase the accommodation capacities, hence, with 
the incredible effort of the Student Centre and University em-
ployees, 32.5 million kunas of non-refundable funds have been 
ensured from the European funds for the reconstruction of the 
“Bruno Bušić” dorm, which will, within two years, be trans-
formed from the place of unfavourable living conditions into a 
state-of-the art student dorm. In addition to the planned con-
struction of the student accommodation capacities in Klis, we 
have also made plans for another student dorm on the Campus 
at Visoka, the place formerly designated for the Faculty of Hu-
manities and Social Sciences. The University has also ensured 
funds for the student cafeteria on the Campus in Kopilica.

Furthermore, within the existing capacities, we have un-
dertaken all necessary measures to improve the sports infra-
structure in terms of its facilities and organisation, and we have 
incorporated it into the vital and successful existing system of 
taking up sports activities so we can all yield results through 
the “Programme of Healthy and Sports University”. The stu-
dents can also participate in cultural and charity events, such 
as blood donation.  Thanks to the famous Student Evenings in 
Tinel and the committed work of the Vasko Lipovac University 
Gallery, the students get to experience and actively participate 
in interesting lectures, exhibitions, concerts, shows, seminars 
and various workshops through the screening of quality docu-
mentaries, book promotions, meetings and public discussion 
involving authors and poets. The event “Advent on Campus” has 
been included in the official programme of the Tourist Board in 
Split, and our traditional collaboration with the Split-Makarska 
Archdiocesan Caritas and the charity organisation Most has 
enabled the students to pursue humanitarian activism. 

The students of the University of Split also have access to 
the formally established University Centre for Student Coun-
selling, which will require more organisational and human re-
sources investments in the forthcoming period in order to pro-
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Za racionalnije korištenje vremena i kvalitenije življenje 

studenata našeg Sveučilišta razvijene su aplikacije UNISpot i 

UniSplit. UNISpot  je web stranica na kojoj se mogu pronaći na-

jnovije novosti vezane za Sveučilište u Splitu, dnevne jelovnike 

svih menzi na Sveučilištu u Splitu, stanje reda u menzama, 

stanje X-ice i aktualne studentske poslove. UNISpot aplikaci-

ja je nastala u suradnji Studentskog Centra Split, Sveučilišta u 

Splitu, Studentskog Zbora Sveučilišta u Splitu te razvojnog tima 

studenata iz studentske udruge Virtualni Svijet.

 

UNISPlit je digitalni vodič Sveučilišta na hrvatskom i engle-

skom jeziku s osnovnim informacijama koje trebaju svakom stu-

dentu. Studenti se o mogućnostima studiranja na Sveučilištu u 

Splitu mogu informirati preko Virtualne smotre na web strani-

ci Sveučilišta. Virtualna smotra je ujedno uradak/rezultat stu-

dentskog projekta koje je Sveučilište financiralo preraspodjelom 

novca iz upisnina.

Iz navedenog je očevidno da su napravljeni kvalitetni i čvrsti 

temelji svih segmenata studentskog života na Sveučilištu te da 

tim putem valja nastaviti.

vide quality counselling services to students, especially those 
with disabilities. 

With committed studying, work and activism, the students 
also need relaxation, socialisation and entertainment. We 
have already undertaken the necessary measures to ensure 
the space for the Student Club within the Campus which will 
be intended for a more leisurely part of the student life, in line 
with the previously determined content and schedule, includ-
ing public discussions, lectures, concerts, quiz shows, birthday 
and graduation celebration and similar events. Good student 
standard is a prerequisite for successful studying, therefore 
we have done everything possible to ensure it.

We have demonstrated our social awareness in many in-
stances. In particular, we have enabled the beneficiaries of so-
cial welfare institutions to continue their studies at the constit-
uents of the University of Split.

The University has developed UNISpot and UniSplit applica-
tions for a more rational use of time and quality living standard 
of our students. UNISpot is a website which offers the latest 
news related to the University of Split, daily menus in all cafete-
rias at the University of Split, queue situation in the cafeterias, 
balance on the student card and currently available student 
jobs. UNISpot is an application designed in collaboration with 
the Student Centre in Split, University of Split, Student Coun-
cil of the University of Split and the software-developing team 
from the Virtualni Svijet student association.

 
UNISplit is a digital guide of the University in Croatian and 

English with the basic information that every student needs. 
The students can get all the necessary information related to 
available study programmes via the Online University Fair on 
the University website. Online University Fair is the result of the 
student project funded by the University through the re-alloca-
tion of admission fee funds.

In view of the above, the University has clearly laid strong 
and quality foundations for all segments of student life at the 
University, and it should continue to develop in that direction.
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Izvješće rektora o radu za mandatno razdoblje, Dan Sveučilišta, 15. lipnja 2018. godine
Rector̀ s term period work report, Day of the University, 15 June 2018  

Rektor Šimun Anđelinović i potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević
pri potpisivanju sporazuma o izvođenju studija Vojno pomorstvo na Sveučilištu u Splitu

Rector Šimun Anđelinović and Damir Krstičević, the Vice-President of the Government of the Republic of Croatia 
and the Minster of Defence, at the signing of the Agreement on the Establishment of the Study Programme in 

Military Seamanship at the University of Split
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Konstituirajuća sjednica Vijeća studija Vojno pomorstvo
Inaugural meeting of the Council of the study programme in Military Seamanship

Dan nastavnih baza – spečifičnost Sveučilišta u Splitu
Day of Teaching Bases – particularity of the University of Split
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Dodjela markice izvrsnosti poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima na FGAG-u i FESB-u
Awarding ceremony of the label of excellence to the postgraduate university doctoral study programmes at the 
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy and the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical 

Engineering and Naval Architecture

Dodjela markice izvrsnosti poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studijiu na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu

Awarding ceremony of the label of excellence to the postgraduate university doctoral study programme at the 
School of Medicine of the University of Split
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Svečanost dodjele stipendija Sveučilišta u Splitu
Scholarship awarding ceremony of the University of Split

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava iz studentskih upisnina za provođenje studentskih
projekata u znanosti, kulturi i sportu

Signing of the Agreement on the Use of Funds from Student Admission Fees for the implementation of student 
projects in the field of research, culture and sport
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Otvaranje novog studentskog restorana Kampus u sklopu doma „Dr. Franjo Tuđman“
Opening of the new student restaurant Kampus within the “Dr. Franjo Tuđman” dorm

Zajednička sveučilišna brucošijada Kampus party u sklopu studentskog restorana Kampus
u sklopu doma „Dr. Franjo Tuđman“

Joint university freshmen welcoming party at the student restaurant Kampus
within the “Dr. Franjo Tuđman” dorm
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Predaja ključeva predsjedniku Studentskog zbora novouređene zgrade tzv. Studentuše za potrebe
aktivnosti studentskih udruga i pojedinaca

Handover of the keys of the newly furnished Studentuša building for student and individual activities
to the President of the Student Council

Malonogometni turnir povodom otvaranja tri nova cageball terena u Kampusu
Futsal tournament on the occasion of opening three new cage-ball courts on the Campus
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Festival znanosti u organizaciji Sveučilišta u Splitu u Galeriji umjetnina
Festival of Science organised by the University of Split in Art Gallery

Gari Kasparov na Sveučilištu u Splitu prestavlja projekt „Šah u školama“
Gari Kasparov representing the “Chess in Schools” project at the University of Split
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Dobrodošlica za strane studente na Sveučilištu u Splitu
Welcoming party for the foreign students at the University of Split

Promocija doktora znanosti 2018. godine
Promotion ceremony of the doctors of science in 2018



43SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU -  
SLUŽENJE ZAJEDNICI

UNIVERSITY IN THE SOCIAL ENVIRONMENT –
SERVING THE COMMUNITY

Uprava Sveučilišta u Splitu je u mandatnom razdoblju 

2014. - 2018. u potpunosti ispunila treću, odnosno civi-

lnu misiju sveučilišta. Ona je i jasno definirana Strate-

gijom u kojoj se naše sveučilište ističe kao društveno odgo-

vorna institucija koja služi društvu u svim segmentima gdje 

se javlja potreba za aktiviranjem njegovih ljudskih i materi-

jalnih resursa.

Postignuti ciljevi, proizišli iz prožimanja akademske zajed-

nice i okruženja u kojemu djeluje sa naglašenim lokalnim, re-

gionalnim, ali i globalnim kontekstom, u potpunosti su promije-

nili percepciju javnosti i svih relevantnih društvenih čimbenika 

o neupitnoj važnosti i vrijednosti Sveučilišta u Splitu. Partner-

ski odnosi prema neakademskoj zajednici u kojoj se sveučilište 

nudi kao lider u čuvanju, ali i prijenosu znanja kojega stavlja u 

službu općeg dobra i na korist društvene zajednice, pozicioni-

rali su naše sveučilište kao pokretača društvenih promjena. 

Upravo je takav pristup jedan od čimbenika koji nas je doveo do 

položaja najboljeg hrvatskog sveučilišta u zemljama tzv. Nove 

Europe.

Upravo se tijekom ovog mandata dogodio „kopernikans-

ki obrat“ preuzimanja društvene (su)odgovornosti sveučilišta 

kada je sve svoje raspoložive resurse stavilo na raspolaganje 

u rješavanju potreba i problema lokalne i regionalne zajednice. 

Tim relevantnih znanstvenika Sveučilišta u Splitu besplatno 

je izradio opsežan, složen i sveobuhvatan dokument Strategi-
je urbane aglomeracije grada Splita i time su svojim znanjem 

i stručnošću osigurali lokalnim i područnoj (regionalnoj) sa-

moupravi ugovor vrijedan gotovo 63 miljuna eura, a koji će se 

utrošiti za poboljšanje kvalitete življenja svih građana. Na taj se 

način ostvarila integracija civilne misije Sveučilišta u Splitu u 

društvenu stvarnost, kako B. R. Barber navodi: „... koja podra-

zumijeva djelovanje sveučilišta i sveučilišnih nastavnika u onim 

T he Management of the University of Split has entirely ful-
filled the third, i.e. civic mission of the University in the 
2014-2018 term period. It is clearly defined in the Strat-

egy where our University is described as a socially responsible 
institution serving society in all segments which require the im-
plementation of its human and material resources. The achieved 
objectives, resulting from the integration of the academic com-
munity into its surrounding environment with the focus on local, 
regional and global context, have entirely transformed the per-
ception of the public and all relevant societal factors on the un-
deniable importance and value of the University of Split. Partner-
ship relationships with the non-academic community, where the 
University is offered as a leader in safeguarding and transferring 
knowledge which is put to a greater good and to the benefit of the 
local community, have attributed the role of the actor of social 
changes to our University. This particular approach is one of the 
factors which positioned us as the best Croatian university in the 
countries of New Europe.

During the term of this Management, the University experi-
enced its “Copernican twist” in terms of assuming social (co)re-
sponsibility when it invested all of its available resources into the 
mission of solving the needs and problems of the local and re-
gional community. A team of renowned scientists of the Univer-
sity of Split has designed a free, extensive, complex and com-
prehensive document of the Development Strategy of the Urban 
Agglomeration of the City of Split, where they implemented their 
knowledge and expertise to procure a contract of approximate-
ly 63 million euros to the local and regional self-government, 
which will be used for upgrading the quality of the living standard 
of all citizens. This was an instance of integration of the civic mis-
sion of the University of Split into the social environment, which, 
in the words of B. R. Barber: “...implies activism of the universi-
ty and university teachers in those communal domains where we 
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sferama zajednice u kojima ne kupujemo i ne prodajemo, već 

razgovaramo sa susjedima o dobrobitima za našu zajednicu.“ 

Zajednica je to i prepoznala pa je uslijedila i nagrada za izradu 

Strategije razvoja urbane aglomeracije Split i sveukupan dopri-

nos društvenom razvoju Splitsko-dalmatinske županije koju je 

Sveučilištu u Splitu dodijelila  Splitsko-dalmatinska županija.

Nadalje, naša civilna misija nije shvaćena tek kao ser-

visna, već i vrlo djelatna gdje smo pokrenili i promjenu pre-

ma prvoj misiji sveučilišta, nastavi. Stoga je sukladno Svjet-

skoj deklaraciji o visokom obrazovanju za 21. st. koju je donio 

UNESCO, a koja kaže da „...sveučilišta trebaju obrazovati stu-

dente koji će biti dobro informirani i visokomotivirani građani, 

sposobni kritički promišljati, analizirati probleme u društvu, 

tražiti sustavno rješenja za te probleme, a zatim ih i prim-

jeniti, pri čemu valja istaknuti važnost prihvaćanja vlastite 

društvene odgovornosti...“, osmišljen i pokrenut projekt Pro-
gram postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih 
sposobnosti studenata kroz nastavne baze Sveučilišta u Spli-
tu i stručnu praksu. Projekt se sastoji od dva organski pove-

zana dijela, razvoj suradnje sa gospodarskim subjektima kroz 

provođenje studentske prakse u našim ugovorenim nastavnim 

bazama kojih za sada ima 280 te programa postakademskog 

zapošljavanja kojemu je cilj pravilnom selekcijom, edukacijom 

i podučavanjem ojačati upravljačke sposobnosti i vještine ko-

jima će omogućiti studentima što lakši prijelaz iz studentskih 

klupa u poduzetničke vode, odnosno stvoriti pretpostavke 

za zapošljavanje i samozapošljavanje u tvrtkama utemelje-

nim 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 znančajne rezultatete, u buduće se mnogo 

očekuje od suradnju sa Ministarstvom rada i mirovinskog sus-

tava i Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i lokalne zajed-

nice i gospodarskih subjekata. Stoga je projekt stavljen na in-

dikativnu listu za prijavu na Europski socijalni fond (ESF) koji je 

glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje

strateških ciljeva politike zapošljavanja. Kao pripremu za ulazak 

u pravi poslovni svijet realnog sektora, planirano je studen-

tima osigurati tzv. predinkubaciju na Kampusu Visoka kao i 

različite oblike virtualnih inkubatora, edukacijskih programa, a 

doǹ t buy and sell, but merely discuss the well-being of our com-
munity with our neighbours.” The community recognised this ef-
fort; hence the Split-Dalmatia County awarded the University for 
the design of the Development Strategy of the Urban Agglomer-
ation of the City of Split and the total contribution to the social de-
velopment of the Split-Dalmatia County.

Furthermore, our civic mission was not perceived merely as 
a service mission, but as a very progressive mission where we 
also encouraged changes towards the first mission of the Univer-
sity, the teaching process. Therefore, in line with the World Dec-
laration on Higher Education for the Twenty-First Century adopt-
ed by UNESCO, which states that “...higher education institutions 
should educate students to become well-informed and deeply 
motivated citizens, who can think critically, analyse problems of 
society, look for solutions to the problems of society, apply them 
and accept social responsibilities...”, the University designed and 
launched the Programme of Post-Academic Employment and 
Acquisition of Managerial Competencies for Students through the 
Teaching Bases of the University of Split and Professional Prac-
tice. The project is composed of two organically related parts; the 
development of collaboration with economic operators through 
the implementation of student practice in our contractual teach-
ing bases (currently 280) and the programme of post-academ-
ic employment whose aim is to, by proper selection, education 
and training, enhance managerial competencies and skills which 
would facilitate the students̀  transition from the student domain 
into the entrepreneurial domain and create employment and self-
employment opportunities in the companies based on research, 
knowledge and technology. In addition to the existing experience, 
especially that of the Faculty of Economics in Split which achieved 
relevant results in the area through the Student Entrepreneur-
ial Centre and the Student Entrepreneurial Incubator, we expect a 
great deal from the collaboration with the Ministry of Labour and 
Pension System and the Ministry of Science and Education, as 
well as the local community and economic operators. The project 
was, therefore, included in the indicative list for the application to 
the European Social Fund (ESF) as the main financial instrument 
of the European Union for achieving the strategic objectives of the 
employment policy. In order to prepare our students for their en-
try into the real business sector, our plan is to provide them with 
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sve kako bi spremni ušli u sveučilišni Tehnološki park odnos-

no inkubator visokih tehnologija sa već razrađenom po-

slovnom idejom i mogućnošću rada u primjerenim uvjetima.

 

Naravno, uz naglašene poveznice s gospodarskim 

čimbenicima, Sveučilište u Splitu nije ispustilo iz vida i svo-

ju humanističku i kulturnu ulogu te posebno na području spo-

rta. Upravo su sport i kultura najprikladnije aktivnosti kroz 

koje je moguće uspostaviti blizak odnos društvene i akadem-

ske zajednice. Stoga ne čudi da su prve ugovorene nastavne 

baze u kojima se provodi studentska stručna praksa bile kul-

turne i sportske institucije grada Splita među kojima se pose-

bno ističu Hrvatski nogometni klub Hajduk i Hrvatsko narod-

no kazalište Split. Jedna od takvih, u javnosti prepoznatljivih 

sveučilišnih aktivnosti je međunarodna regata Sv. Duje na kri-

lima koje su se razvile i provode niz drugih lokalnih, naciona-

lnih i međunarodnih sportskih i rekreativnih aktivnosti. One 

su financirane kroz sustav financiranja studentskih projekata 

iz studentskih upisnina. Na isti način omogućeno je pokreta-

nje i brojnih kulturnih aktivnosti i projekata. U posljednje četiri 

godine održano je više stotina koncerata, solističkih nastupa, 

dramskih predstava, projekcija filmova, izložbi, predstavljanja 

knjiga, predavanja i radionica i sva su ta događanja bila pravi 

kulturni most akademske i lokalne pa i šire zajednice. Jedan od 

takvih kulturnih događaja koji su privukli veliku pozornost bila 

je izvedba operete Ive Tijardovića Kraljica lopte čije je ponovno 

uprizorenje nakon 90 godina, privuklo gotovo tisuću gledatelja. 

Svakako valja spomenuti i uspostavu Sveučilišne galerije Va-
sko Lipovac koja je postala nukleus sveučilišnih likovnih i gla-

zbenih zbivanja, ali i prepoznatljiva kulturna točka grada Splita.

Javnost, otvorenost i transparentnost posvemašnjeg 

djelovanja svih segmenata sveučilišnog djelovanja od orga-

nizacijskog do financijsko-upravljačkog poslovanja na nače-

lima akademske autonomije uvjetovana je odgovornošću 

spram javnih resursa koji su nam povjereni. Odnos između ja-

vnog interesa i interesa akademske zajednice na čelu s njenom 

upravljačkom strukturom iziskuje sve suptilnije i složenije ko-

munikacijske kanale u okviru kojih moraju gotovo svakodnevno 

kolati jasne, jednostavne i nadasve istinite informacije. Stoga je 

unaprjeđenje i razvoj vlastitog medija u svrhu samopromocije 

the period of pre-incubation on the Campus at Visoka and various 
types of virtual incubators, training programmes, so that they can 
be prepared for the University Technology Park, i.e. high-technol-
ogy incubator with an elaborated business idea and the opportu-
nity to work in adequate conditions.

 
The University of Split actively performs its humanistic and 

cultural role as well, especially in the field of sport, through 
strong collaboration with economic actors. Sport and culture 
are the most suitable activities for achieving a close relation-
ship between the societal and academic community. Therefore, 
it comes as no surprise that the University of Split selected the 
cultural and sports institutions of the City of Split as the very first 
teaching bases for the implementation of the professional stu-
dent practice, in particular the Croatian football club Hajduk and 
the Croatian National Theatre in Split. One of such publicly rec-
ognised university activities is the international regatta of St. 
Domnius which served as a foundation for other local, nation-
al and international sports and recreational activities. They are 
funded through the student projects̀  funding system from the 
student admission fees. Many other cultural activities and proj-
ects were started the same way. Several hundred of concerts, 
solo performances, plays, film screenings, exhibitions, book 
promotions, lectures and workshops were held in the past four 
years, and all of them represent a true bridge between the lo-
cal and the academic, as well as the wider community. The stag-
ing of Ivo Tijardović s̀ operetta Kraljica lopte was one such cul-
tural event, whose performance after 90 years attracted almost 
a thousand viewers. Another important factor is the establish-
ment of the Vasko Lipovac University Gallery which became the 
nucleus of all university-related artistic and musical events, but 
also a recognisable cultural hotspot in the City of Split.

Public access, openness and transparency of all activities 
of the University in absolutely all of its segments, from organ-
isation to financial and managerial business operation, which 
are in line with the principles of academic autonomy, derive 
from our responsibility towards the public resources entrust-
ed upon us. The relationship between the public interest and 
the interest of the academic community led by its manage-
ment requires more subtle and complex communication chan-
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koja podrazumijeva promicanje akademskih i sveučilišnih vri-

jednosti temeljenih na znanstvenim spoznajama, umjetničkom 

stvaralaštvu i kulturi visokog obrazovanja, bitno doprinjelo 

unaprjeđenju akademske kulture komunikacije, medijske 

kulture, sveučilišne socijalne interakcije s naglaskom na 

društvenoj odgovornosti i promociji načela održivog razvoja i 

na kraju, ali ne manje bitno, promicanju kritičkog i neovisnog 

pristupa u djelovanju javnog neprofitabilnog medija uz njego-

vanje kulture pismenosti i općenito hrvatskog jezika i kuture. 

Upravo se to postiglo djelovanjem hrvatskih sveučilišnih novina 

Universitas, mjesečnika koji je od lista Sveučilišta u Splitu, da-

nas izrastao u zajednički medijski projekt zagrebačkog i split-

skog Sveučilišta. 

Naša društvena odogovornost očitovala se i u djelatnom odno-

su prema svim čimbenicima akademske, ali i šire društveno-

političke stvarnosti koji moraju i trebaju zastupati i promicati 

interese Sveučilišta na svima upravljačkim razinama i stručnim 

tijelima. Stoga je Sveučilište u Splitu, pozitivnom selekcijom 

nastojalo svuda pozicionirati svoje predstavnike. Jedino na taj 

način moguće je utjecati i izravno sudjelovati u kreiranju ja-

vnih nacionalnih politika visokog obrazovanja, znanstvenog 

istraživanja i umjetničkog stvaralaštva. Rektorski zbor je jed-

no od takvih tijela u okviru kojega je Sveučilište u Splitu, osobi-

to kroz poziciju rektora, zajedno s drugim sveučilišnim rekto-

rima, u proteklom mandatnom razdoblju dalo veliki doprinos u 

predlaganju prilagodbe i promjena zakonodavnih okvira, kao 

što su Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovan-

ju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obra-

zovanju, zakonima o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Stu-

dentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sve 

kako bi se postigla veća funkcionalnost visokobrazovnog su-

stava te bolji financijski i materijalni standardi svih hrvatskih 

javnih sveučilišta.

Sveučilište u Splitu postao je 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 se uvijek ističe 

mediteranska, međunarodna, odnosno kozmopolitsku orjenta-

cija Sveučilišta u Splitu.

nels which should ensure the daily circulation of clear, simple 
and true information. Therefore, the advancement and devel-
opment of our own communication channel for the purpose of 
self-promotion which entails the promotion of academic and 
university values based on scientific findings, artistic endeav-
our and the culture of higher education considerably contribut-
ed to the advancement of the academic culture of communica-
tion, media culture, university social interaction with the focus 
on social responsibility and promotion of the principles of sus-
tainable development. Last, but not least, it also contributed 
to the promotion of critical and independent functioning of the 
public non-profit communication channel and the culture of lit-
eracy and the Croatian language and culture in general. This 
was achieved through Universitas, the monthly journal which 
transformed from the official journal of the University of Split 
into the joint media project of the University of Zagreb and Split.

 
Our social responsibility is also reflected in the active rela-

tionship with all actors of academic and wider socio-political sec-
tor which are required to represent and promote the interests of 
the University at all managerial levels and professional bodies. 
Therefore, the University of Split used positive selection to place 
its representatives in various sectors. This was the only way to 
affect and directly participate in the creation of public national 
higher education policies, research and artistic endeavour. Rec-
tors̀  Conference is one such body through which the Universi-
ty of Split, especially through the position of the Rector, togeth-
er with the rectors of other universities, has greatly contributed 
to proposing adjustments and changes in the legal framework 
in the past term period, such as the Act on Scientific Activities 
and Higher Education, Act on Quality Assurance in Science and 
Higher Education, acts on Croatian Qualification Framework and 
the Student Council and other student bodies, in order to ensure 
greater functionality of the higher education system and better fi-
nancial and material standards of all public Croatian universities.
University of Split has become the relevant factor and active 
shareholder in all processes across all the fields of economic, 
cultural, sports and every other segment of life in the local, re-
gional and national community. In that respect, we should al-
ways emphasise the Mediterranean, international and cosmo-
politan orientation of the University of Split.
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Potpisivanje ugovora o izradi Strategije razvoja urbane aglomeracije Splita
Signing of the Agreement on the Preparation of the Development Strategy

of the Urban Agglomeration of the City of Split

Sjednica Koordinacijskog vijeća za izradu Strategije razvoja urbane aglomeracije Splita
Meeting of the Coordination Council for the preparation of the Development Strategy

of the Urban Agglomeration of the City of Split
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Autorski tim Sveučilišta u Splitu koji je izradio Strategiju urbane aglomeracije Splita
prigodom dodjele priznanja

The team of authors of the University of Split who designed the Development Strategy of the Urban
Agglomeration of the City of Split at the awarding ceremony

Posjet Predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović Sveučilištu u Splitu
Visit of Kolinda Grabar Kitarović, the President of the Republic of Croatia, to the University of Split
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Susret čelnika Sveučilišta i sastavnica sa Predsjednicom Republike Hrvatske 
Meeting of the Rector of the University and the heads of the constituents with the President of the Republic of Croatia 

Posjet Predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića Sveučilištu u Splitu
Visit of Andrej Plenković, the Prime Minister of the Republic of Croatia, to the University of Split
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Susret čelnika Sveučilišta i sastavnica sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima
Meeting of the Rector of the University and the heads of the constituents with the Prime Minister

Andrej Plenković and other ministers

Posjet Predsjednika Vlade RH Tihomira Oreškovića Sveučilištu u Splitu
Visit of Tihomir Orešković, the Prime Minister of the Republic of Croatia, to the University of Split
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Posjet  Predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića Sveučilištu u Splitu
Visit of Zoran Milanović, the Prime Minister of the Republic of Croatia, to the University of Split

Posjet Predsjednika RH Ive Josipovića Sveučilištu u Splitu
Visit of Ivo Josipović, the President of the Republic of Croatia, to the University of Split
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Potpisivanje Sporazuma o provođenju projekta Postakademskog zapošljavanja sa ministrom
znanosti i obrazovanja Vedranom Mornarom

Signing of the Agreement on the Implementation of the Post-Academic Employment with Vedran Mornar,
the Minister of Science, Education and Sport

Polaznici prve generacije sveučilišnog projekta Postakademskog zapošljavanja
Attendees of the first generation of the university project of Post-Academic Employment
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Rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović predsjedava sjednicom Rektorskog zbora RH
Šimun Anđelinović, the Rector of the University of Split, presiding at the meeting of the Rectors̀  Conference

of the Republic of Croatia

Zajednička sjednica Senata i Gradskog vijeća Grada Splita
Joint meeting of the Senate and the City Council of Split
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Humanitarna akcija Humano srce Sveučilišta u Splitu, podjela hrane u Prihvatilištu
za beskućnike udruge MOST

Charity event “Charitable Heart of the University of Split”, distribution of food in the Homeless shelter
of the charity organisation MOST

Humanitarni koncert sveučilišnog ansambla S/UMAS za udrugu MOST
Humanitarian concert of the university ensemble S/UMAS for the charity organisation MOST
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Adventska humanitarna akcija Dobro srce studenata Sveučilišta u Splitu u stedentskom restoranu
Charity Advent event “Charitable Heart of the Students of the University of Split” in the student restaurant

Dobrovoljno darivanje krvi na Sveučilištu u Splitu
Voluntary blood donation at the University of Split
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Rektori Damir Boras i Šimun Anđelinović na humanitarnom balu Sveučilišta u Splitu
Rectors Damir Boras and Šimun Anđelinović at the charity ball of the University of Split

Humanitarni bal Sveučilišta u Splitu u studentsdkom restoranu Kampus
Charity ball of the University of Split in the student restaurant Kampus
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Obilježavanje Dana bijelog štapa na Sveučilištu u Splitu
Marking of the White Cane Safety Day at the University of Split

Izvedba operete Ive Tijardovića Kraljica lopte na Hajdukovom stadionu na Poljudu u zajedničkoj 
produkciji Sveučilišta u Splitu, Hrvatskog narodnog kazališta Split i

Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk
Performance of Ivo Tijardović`s operetta Kraljica lopte at the football stadium Poljud in the co-production of the 

University of Split, Croatian National Theatre in Split and the Croatian football club Hajduk
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Humanitarni adventski koncert studenata Glazbenog odjela Umjetničke akademije pod ravnanjem 
Frane Kusa u koncertnoj dvorani Medicinskog fakulteta

Humanitarian Advent concert of the students of the Music Department of the Academy of Arts conducted
by Frane Kus in the concert hall of the School of Medicine

Advent na Kampusu postao je dio programa Turističke zajednice Grada Splita Advent u Splitu
Advent on Campus is included in the programme of the Tourist Board of the City of Split Advent in Split
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FUNKCIONALNA INTEGRACIJA I KAPITALNA ULAGANJA

ORGANISATION OF THE UNIVERSITY –
FUNCTIONAL INTEGRATION AND CAPITAL INVESTMENTS

Temeljna odrednica organizacije Sveučilišta bila je 

provođenje funkcionalne integracije. Ovaj proces omo-

gućen je usvajanjem novog Statuta Sveučilišta u Spli-

tu, koji je usvojen na sjednici Senata 19. ožujka 2015. godine. 

Statutom je tako definirano da Sveučilište integrira funkcije 

svojih sastavnica te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno 

djelovanje u skladu sa strateškim i razvojnim odlukama o aka-

demskim pitanjima kao i odlukama o profiliranju znanstvenih 

istraživanja. Nadalje se definira kako funkcionalna integraci-

ja omogućuje jedinstveno i usklađeno djelovanje u financijskom 

poslovanju i pravnom prometu, investicijama, razvojnim planovi-

ma, te u nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim 

djelatnostima i visokom obrazovanju. Odredbama Statuta defini-

rano je i da Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost 

studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materi-

jalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija, te nadzor i sta-

lni rast kvalitete kao i konkurentnosti nastavnog, znanstvenog, 

umjetničkog i stručnog rada.

U cilju operacionalizacije funkcionalne integracije Statu-

tom Sveučilišta u Splitu je definirano i da Sveučilište može 

odlukom Senata osnovati ustrojbenu jedinicu bez pravne 

osobnosti s ciljem kvalitetnije organizacije i racionalizaci-

je ljudskih i materijalnih resursa u svrhu unaprjeđenja 

nastavne i drugih djelatnosti Sveučilišta pri kojoj će, uz 

suglasnost čelnika sastavnica, biti angažirani djelatni-

ci sastavnica iste struke s time da navedeni zaposleni-

ci mogu ostati u radnom odnosu s matičnom sastavnicom. 

T he core guideline of the University organisation was to 
carry out the functional integration. This process was 
enabled by the adoption of the new Statute of the Uni-

versity of Split at the Senate meeting held on 19 March 2015. 
According to the Statute, the University integrates the functions 
of its constituents and ensures their unique and harmonised 
functioning in line with the strategic and developmental deci-
sions on academic issues and decisions on the profiling of sci-
entific research. The Statute, furthermore, states that the func-
tional integration enables unique and harmonised functioning 
of financial and legal transactions, investments, developmen-
tal plans, and the relationship towards the external partners in 
scientific activities and higher education. The provisions of the 
Statute define that the University is in charge of ensuring in-
ternal and external mobility of students and teachers, rational 
use of human and material resources, development of multi-
disciplinary studies, and monitoring and continuous upgrade of 
quality and competitiveness of teaching, research, artistic and 
expert work.

Aimed at carrying out the functional integration, the Stat-
ute of the University of Split also states that the University can, 
by the Senatè s decision, establish a structural unit without the 
legal capacity for the purpose of ensuring better organisation 
and rationalisation of human and material resources in order 
to advance teaching and other activities of the University. This 
would involve, with the consent of the heads of the constituents, 
the engagement of employees from said constituents, who 
could still continue to work at their home constituents. 
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Statutom je također jasno naglašeno da funkcionalna inte-

gracija ne podrazumijeva gubitak pravne osobnosti onih sa-

stavnica koje je imaju u trenutku stupanja na snagu Statuta.

Funkcionalna integracija je središnji element i izmjena i do-

puna Statuta iz lipnja 2016. Prema tim izmjenama i dopuna-

ma Statuta Sveučilištu i njegovim sastavnicama je dopušteno 

u cilju funkcionalne integracije, odnosno što kvalitetnije orga-

nizacije i racionalizacije korištenja ljudskih i materijalnih resur-

sa, a temeljem posebnih sporazuma, organizirati obavljanje 

zajedničkih stručnih, logističkih i pomoćno-tehničkih poslova. 

Također je izmjenama Statuta definirana mogućnost ustupanja 

i zamjene zaposlenika u vidu unutarnje suradnje s ciljem orga-

niziranja nastave te zadovoljavanja akreditacijskih uvjeta.

 

Funkcionalna integracija je jedan od bitnih elemenata i 

Strategije Sveučilišta u Splitu 2015-2020. Konačna verzija Strate-

gije je usvojena na 16. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu koja se 

održala 29. listopada 2015. Unutar strateškog područja Znanost 

i istraživanje, umjetnost i stvaralaštvo definiran je strateški cilj 

prema kojem se potiče interdisciplinarna suradnja znanstveni-

ka kroz funkcionalnu integraciju znanstvenoistraživačke djela-

tnosti pri Sveučilištu te u suradnji s drugim domaćim i stranim 

znanstvenoistraživačkim institucijama i gospodarstvom. Isto 

strateško područje sadrži i strateški cilj koji zahtjeva poboljšanje 

doktorske izobrazbe kroz istraživački usmjerene doktorske 

studije strukturirane u okviru doktorskih škola što je također 

primjer funkcionalne integracije.

Strateško područje Studenti, studiji i studentski standard 

unutar definiranih ciljeva sadrži i cilj koji zahtjeva povećanje 

unutarsveučilišne mobilnosti studenata i nastavnika. Također 

se definira kao cilj razvijanje široke mreže nastavnih baza 

odnosno organizacija u kojima se povezuje praksa, znanost, 

umjetnost i visoko obrazovanje gdje su poslovi vezani za nasta-

vne baze u velikoj mjeri integrirani u sklopu funkcionalne inte-

gracije. Isto vrijedi i za program postakademskog zapošljavanja 

koje je predmet strateškog područja koje se bavi Sveučilištem 

u svojem okruženju. Ovdje se kao cilj definira razvoj programa 

postakademskog zapošljavanja za studente, a kasnije i za dru-

ge bivše studente kao mjera smanjivanja broja nezaposlenih.

The Statute has also clearly emphasised that functional in-
tegration does not imply the loss of legal capacity for the con-
stituents who have it at the moment when the Statue becomes 
effective.

Functional integration is the core element and the amend-
ment to the Statute from June 2016. According to these amend-
ments to the Statute, the University and its constituents are al-
lowed to organise the provision of joint expert, logistical and 
assistant-technical tasks for the purpose of functional integra-
tion and better organisation and rationalisation of human and 
material resources based on special agreements. The amend-
ments to the Statute provided for the possibility of assigning 
and exchanging employees within the scope of internal collab-
oration aimed at organising the teaching process and meeting 
accreditation requirements. 

Functional integration is also one of the key elements of the 
2015-2020 Strategy of the University of Split. The final version of 
the Strategy was adopted at the 16th meeting of the Senate of the 
University of Split held on 29 October 2015. The strategic objective 
which encourages interdisciplinary collaboration of researchers 
through the functional integration of scientific-research activities 
at the University and in collaboration with national and internation-
al scientific-research institutions and economy is defined within 
the strategic area of Science and research, arts and endeavour. 
This strategic area also contains a strategic objective which re-
quires the improvement of doctoral training through research-
oriented doctoral studies organised within doctoral schools, 
which is another example of functional integration.

The strategic objective which requires the increase of intra-
university mobility of students and teachers is defined within 
the strategic area of Students, study programmes and student 
standard. Another objective is aimed at developing a wide net-
work of teaching bases and organisations connecting the prac-
tice, science, arts and higher education, where the tasks asso-
ciated with the teaching bases are largely integrated within the 
functional integration. The same applies to the post-academic 
employment programme which is the subject of the strategic 
area concerned with the University in its social environment. 
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Unutar strateškog područja Organizacija Sveučilišta defini-

ran je strateški cilj prema kojem Sveučilište u Splitu  funkcio-

nalno integrira sve svoje djelatnosti radi postizanja najveće 

efikasnosti, ekonomičnosti, održivog razvoja i interdisciplina-

rnosti kao i unutarsveučilišne razmjene iskustava i najboljih 

praktičnih rješenja.

Izvrstan primjer funkcionalne integracije je Zgrada tri fakulte-

ta. Ovaj objekt je zatečen u stanju u kojem je gradnja bila bloki-

rana te je tek nekoliko radnika bilo na gradilištu. Prijetilo je sta-

nje višegodišnjeg sudskog spora s izvođačem radova uz zatvaranje

radova. Izvođač radova se nalazio u predstečajnom postupku. 

Prema pravnim ekspertima postojala su opravdana potraživanja 

izvođača radova prema Sveučilištu u višemilijunskom iznosu. 

Sveučilište je samo na amortizaciji gubilo oko 4 milijuna kuna 

prema nalazu službene nadzorne službe. Bilo je neophodno što 

prije izaći iz ovakvog stanja. Pokrenut je dijalog s izvođačem ra-

dova i podizvođačima te je postignut sporazum. Ishođena su 

dodatna sredstva za nagodbu s izvođačem te je ukupno od-

blokirana vrijednost 278 milijuna kuna. Objekt je dovršen i 

počeli su ga koristiti Prirodoslovno-matematički fakultet, Po-

morski fakultet, Kemijsko tehnološki fakultet, Sveučilišni 

odjel za studije mora, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija te 

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti. Potpuno opremanje 

Zgrade tri fakulteta dovršit će se realizacijom projekta Funk-
cionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMFST, PFST te KTF-
ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgra-
di tri fakulteta. Ovaj projekt, kao i projekti Implementacijom 

suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG 

do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj 

gradnji te Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za 

pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Spli-

tu su donijeli preko 180 bespovratnih milijuna kuna kroz sred-

stava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva 

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru 
istraživanja, razvoja i inovacija.

 

Useljenjem tri fakulteta i tri sveučilišna odjela u Zgradu 

tri fakulteta oslobodili su se prostori za druge sastavnice koje 

nemaju adekvatno riješen prostor kao i prostor za studentske 

udruge, no ovim nije bilo moguće riješiti sve preostale prostorne 

This objective refers to the development of the programme of 
post-academic employment for the students, and then for oth-
er former students as a measure for reducing the unemploy-
ment rate.

The strategic objective by which the University of Split func-
tionally integrates all of its activities for the purpose of achieving 
the highest level of efficiency, cost-effectiveness, sustainable 
development and interdisciplinarity, as well as intra-university 
exchange of experiences and best practical solutions is defined 
within the strategic area of Organisation of University.

The Three-Faculty Building is an excellent example of func-
tional integration. At the beginning of this Management̀ s term, 
we found that the construction of the building had been sus-
pended, with only several workers present on the construc-
tion site. The situation was on the verge of a multi-annual court 
proceedings with the contractor and the imminent termina-
tion of construction works. The contractor was amidst the pre-
bankruptcy proceedings. According to the legal experts, the 
contractor̀ s multi-million claims against the University were 
justified. The University lost approximately 4 million kunas only 
on amortisation, according to the report of the competent su-
pervisory department. It was a situation which required an ur-
gent solution. We initiated negotiations with the contractor and 
sub-contractors and managed to reach an agreement. We pro-
cured additional funds for the settlement of the contractor̀ s 
claims and managed to finally unblock the amount of 278 mil-
lion kunas. The building was completed and is currently oc-
cupied by the Faculty of Science, Faculty of Maritime Studies, 
Faculty of Chemistry and Technology, University Department 
of Maritime Studies, University Department of Medical Studies 
and the University Department of Forensic Sciences. The com-
plete furnishing of the Three-Faculty Building will be finalised 
through the project of Functional Integration of the Universi-

ty of Split, Faculty of Science, Faculty of Maritime Studies and 

the Faculty of Chemistry and Technology through the Develop-

ment of Research Infrastructure in the Three-Faculty Build-

ing. This project, as well as the projects From Implementation 

of Research Infrastructure on FCEAG to Smart Specialisation 

in Green and Energy-Efficient Construction and Commission-
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probleme. Stoga se pristupilo procesu pronalaženja prosto-

rnog rješenja za Filozofski fakultet koji je radio na 6 lokacija 

uz vrlo neadekvatne uvjete. Ovaj problem je riješen kupnjom 

poslovne zgrade tvrtke Brodomerkur, današnje Poljičanke, 

za potrebe Filozofskog fakulteta i Rektorata. U pregovorima 

s tvrtkom Brodomerkur uspjelo se postići nižu cijena zgrade 

od  službene procjene službene državne procjeniteljske age-

ncije. Prodana je i stara zgrada Rektorata kako bi se prodajom 

osigurala dovoljna sredstva za kupnju Poljičanke, a od Vlade 

Republike Hrvatske su ishođene i tri vrijedne nekretnine unu-

tar ovog procesa. Rektorat je službeno započeo sa svojim ra-

dom u Poljičanki krajem rujna 2017. Paralelno s rješavanjem 

prostorne problematike Filozofskog fakulteta krenulo se u

izmjene UPU Kampusa Visoka kako bi se omogućilo rješavanje 

i preostalih prostornih problema. Ove izmjene su bile potrebne 

i kako bi se omogućila gradnja Znanstveno inovacijskog centra.  

Projekt Znanstveno inovacijskog centra je prijavljen za EU fi-

nanciranje te je odobreno njegovo uvrštavanje na indikativnu 

listu EU fondova.

  

Veliki su infrastrukturni pomaci postignuti u i segmentu stu-

dentskog standarda. U Studentskom domu dr. Franjo Tuđman

otvoreni su kuhinja s kapacitetom 4500 obroka dnevno i restoran 

s 400 sjedećih mjesta. Otvoreni su i  restoran studentske pre-

hrane na Medicinskom fakultetu, restoran u centru Grada (Indeks) 

te kantina u Kopilici u prostorima Sveučilišnog odjela za stručne 

studije. Zgrada u Zrinsko-Frankopanskoj ulici, Studentuša, pre-

namijenjena za potrebe rada studentskih udruga i studentskih 

savjetovališta. Studentski standard je podignut i ulaganjem u 

sportsku infrastrukturu kao što su primjerice igrališta na kro-

vu Studentskog doma dr. Franjo Tuđman. U tijeku je realizaci-

ja projekta rekonstrukcije studentskog doma Bruno Bušić. Rok 

za dovršetak ovog projekta je 1. veljače 2020. Kada dom bude 

završen bit će to jedan od najljepših studentskih domova u Re-

publici Hrvatskoj, u blizini mora i park šume Marjan sa svim 

sadržajima koji ispunjavaju zahtjeve studenata 21. stoljeća. U 

Splitu je studentima vrlo teško ostvariti povoljni smještaj izvan 

okvira organiziranog studentskog smještaja tako da je potre-

bno i dalje povećavati smještajne kapacitete Studentskog centra 

u Splitu. Stoga je u promjenama plana Kampusa Visoka definira-

na lokacija za još jedan studentski dom. 

ing of the Newly Built Dwelling for Guinea Pigs at the Universi-

ty of Split, generated over 180 million kunas of non-refundable 
funds to the University of Split through the resources of the Eu-
ropean Fund for Regional Development within the Call Invest-

ment in Organisational Reform and Infrastructure in the Sector 

of Research, Development and Innovations. 

When the three faculties and three University departments 
relocated into the Three-Faculty Building, they made room for 
other constituents with inadequate spatial solutions and stu-
dent associations, however this could not solve other spatial is-
sues. Therefore, we were adamant to find a suitable spatial so-
lution for the Faculty of Humanities and Social Sciences which 
operated on 6 locations under rather inadequate conditions. We 
solved the problem by purchasing the commercial building of 
Brodomerkur, now Poljičanka, for the needs of the Faculty of 
Humanities and Social Sciences. During the negotiations with 
Brodomerkur, we managed to reach a lower price of the build-
ing as compared to the value appraised by the official state ap-
praisal agency. We also sold the old Rectorate building in or-
der to procure sufficient funds to purchase Poljičanka, and we 
managed to procure three valuable real properties within this 
process from the Government of the Republic of Croatia. The 
Rectorate officially started its operation in Poljičanka at the end 
of September 2017. Simultaneously to the solving of the spa-
tial issues of the Faculty of Humanities and Social Sciences, the 
University put forward certain changes to the urban develop-
ment plan of the Campus at Visoka in order to solve other spa-
tial issues. These changes were necessary in order to enable 
the construction of the Research and Innovation Centre.  The 
project of the Research and Innovation Centre was applied for 
EU funding, which resulted in its inclusion on the indicative list 
of EU funds.

  
Substantial infrastructural breakthroughs were accom-

plished in the segment of student standard. A kitchen with the 
capacity of 4500 meals a day and a restaurant with 400 seat-
ing places were opened in the “Dr. Franjo Tuđman” dorm. Stu-
dent restaurants were opened at the School of Medicine and 
in the town centre (Indeks), as well as a cafeteria on the prem-
ises of the University Department of Maritime Studies. The 
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Posebna se pozornost obraćala i na uređenje Kampu-

sa. Tako je uređen dio pješačke Sveučilišne ulice na potezu od 

pješačkog nathodnika ispod Sveučilišne knjižnice do betonske 

konstrukcije pješačkog pristupa uz sjevernu fasadu Sveučilišne 

knjižnice. Postavljena je solarna vanjska rasvjeta na lokaci-

ji Sveučilišne ulice, od pješačkog nathodnika te između zgrade 

FESB-a i Tri fakulteta. Postavljene su tri kamene klupe koje 

simboliziraju temeljne djelatnosti Sveučilišta. Uređen je i pla-

to sa zapadne strane Zgrade tri fakulteta.

 

U dogovoru s Gradom Splitom ishođena su dva vrijedna 

zemljišta u Spinutu i to zemljište na kojem se nalazi Studentski 

dom Bruno Bušić i zemljište na kojem se nalazi zgrada starog 

studentskog doma. Bez uknjižbe ovih zemljišta u vlasništvo 

Sveučilišta u Splitu ne bi bila moguća realizacija dva velika pro-

jekta, već spomenutog projekta rekonstrukcije Studentskog doma 

Bruno Bušić kao i projekta UNIST Tehnološki park - Poduzetnički 
centar za kojeg je odobreno 20 milijuna kuna. Zamjenom dijela 

zemljišta ishođenog u Spinutu (zgrada starog studentskog 

doma) koji se nalazi oko objekta te nije potreban za realizaciju 

projekta UNIST Tehnološki park - poduzetnički centar osigu-

rano je zemljište na području Trstenika u neposrednoj blizini 

Medicinskog fakulteta, Rektorata te Kampusa.

 

Suradnjom s Općinom Klis Sveučilište je postalo vlasnik 22 

ha vrijednog zemljišta udaljenog samo 14 km od središta Spli-

ta. To je prostor budućeg Kampusa Klis. Izrađen je idejni projekt 

budućeg Kampusa Klis unutar kojeg je predviđena izgradnja 

studentskog doma, smještajne jedinice za gostujuće profesore, 

prostor Europske sveučilišne bolnice, 5 zgrada namijenjen-

ih razvoju visoke tehnologije unutar budućeg tehnološko ino-

vacijskog parka, zgrada centra mediteranske poljoprivrede, 

sportsko-rekreacijski sadržaji te prostor stakleničke proizvo-

dnje hrane zasnovane na visokim tehnologijama. Već su prija-

vljena i tri infrastrukturna projekta vezana budući Kampus Klis. 

To su projekti Centar za održivi razvoj i uzgoj tradicionalnih 
mediteranskih poljoprivrednih kultura i proizvoda Sveučilišta u 
Splitu - Centar mediteranske poljoprivrede,Sveučilišna bolni-
ca Klis i Tehnološko inovacijski park Klis. Projektima Centar za 
održivi razvoj i uzgoj tradicionalnih mediteranskih poljoprivre-
dnih kultura i proizvoda Sveučilišta u Splitu - Centar medite-

building in Zrinsko-Frankopanska Street, Studentuša, was re-
purposed for the needs of student organisations and student 
counselling. The level of the student standard was increased by 
investing in the sports infrastructure, namely the construction 
of sports courts on the top of the “Dr. Franjo Tuđman” dorm. 
The reconstruction project of the “Bruno Bušić” dorm is un-
derway. The completion deadline for this project is 1 February 
2020. After the completion, it will be one of the most beautiful 
dorms in the Republic of Croatia, located near the sea and the 
park forest Marjan with all its facilities meeting the demands of 
the 21st century students. The students in Split have a difficult 
time finding affordable accommodation outside of the organ-
ised student accommodation, hence it is necessary to continu-
ously increase accommodation capacities of the Student Cen-
tre in Split. Therefore, we defined the location for another dorm 
in the amended plan of the Campus at Visoka. 

Special attention was attributed to the structural devel-
opment of the Campus. Part of the pedestrian pathway in 
Sveučilišna Street from the pedestrian overpass under the Uni-
versity Library to the concrete structure of the pedestrian ac-
cess pathway was landscaped along the University Library fa-
çade. Solar external lighting was installed in Sveučilišna Street 
from the pedestrian overpass to between the building of the 
Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering 
and Naval Architecture and the Three-Faculty Building. Three 
stone benches were placed as symbols of the core activities of 
the University. The plateau on the west side of the Three-Fac-
ulty Building was also landscaped. 

Upon the agreement with the City of Split, the University 
has procured two valuable land plots: one where the “Bruno 
Bušić” dorm is located and the other where the old dorm is lo-
cated. The registration of title of these two land plots in favour 
of the University of Split enabled the realisation of two large 
projects, aforementioned reconstruction project of the “Bruno 
Bušić” dorm and the project of UNIST Technology Park – En-

trepreneurial Centre with the approved budget of 20 million ku-
nas. By exchanging the part of the land plot procured in Spinut 
(old dorm building) adjacent to the building, which is not essen-
tial for the realisation of the project of UNIST Technology Park 
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– Entrepreneurial Centre, the University has procured the land 
plot in the neighbourhood of Trstenik in the immediate vicinity 
of the School of Medicine, Rectorate and Campus. 

As a result of collaboration with the Municipality of Klis, the 
University came into possession of 22 acres of valuable land 
only 14 km away from the centre of Split. This is the location 
of the future Campus on Klis. The University has prepared a 
design of the future Campus on Klis which includes the con-
struction of a dorm, accommodation units for visiting profes-
sors, space for the European University Hospital, 5 buildings in-
tended for the development of high technology inside the future 
technology and innovation park, Mediterranean Agriculture 
Centre building, sports-recreational facilities and the space 
for greenhouse food production based on high technologies. 
There have already been three applications of infrastructural 
projects related to the future Campus on Klis. They are: Cen-

tre for Sustainable Development and Cultivation of Traditional 

Mediterranean Agricultural Products of the University of Split 

– Mediterranean Agriculture Centre, University Hospital Klis 

and Technology and Innovation Park Klis. The projects Cen-

tre for Sustainable Development and Cultivation of Traditional 

Mediterranean Agricultural Products of the University of Split – 

Mediterranean Agriculture Centre, and Technology and Innova-

tion Park Klis were included onto the indicative list of EU funds.

With the finalised construction of the Three-Faculty 
Building, acquisition of real properties and the procurement 
of land plots in the period between November 2014 and De-
cember 2017, the value of the Universitỳ s assets was in-
creased by over half a billion kunas. 

ranske poljoprivrede i Tehnološko inovacijski park Klis odobre-

no je uvrštavanje na indikativnu listu EU fondova.

Dovršetkom izgradnje zgrade Tri fakulteta, stjeca-

njem nekretnina i ishođenjem zemljišta u razdoblju studeni 

2014. – prosinac 2017. godine, uvećana je vrijednost imovine 

Sveučilišta u Splitu u vrijednosti od preko pola milijarde kuna. 
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Potpisivanje ugovora o kupnji zgrade Brodomerkura, današnja Poljičanka
Signing of the Sale and Purchase Agreement of the Brodomerkur Building, now Poljičanka

Primopredaja ugovora između rektora Šimuna Anđelinovića i ministra državne imovine
Gorana Marića o kupovini zgrade Poljičanke

Handover of the Sale and Purchase Agreement of the Poljičanka Building between the Rector
Šimun Anđelinović and Goran Marić, the Minister of State Property
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Svečanost ugovaranja kupnje zgrade Poljičanke; rektor Šimun Anđelinović, gradonačelnik Grada
Splita Andro Krstulović Opara, ministar državne imovine Goran Marić i dekan

Filozofskog fakulteta Aleksandar Jakir
Ceremony of stipulating the Sale and Purchase Agreement of the Poljičanka Building; Rector Šimun 

Anđelinović, Andro Krstulović Opara, the Mayor of the City of Split, Goran Marić, the Minister of State
Property, Aleksandar Jakir, the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences 

Svečanost otvaranja zgrade 3F na Kampusu
Opening ceremony of the Three-Faculty Building on the Campus
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Dekani i pročelnici fakulteta i odjela pri primopredaji zgrade 3F
Deans and faculty chairs at the handover of the Three-Faculty Building

Početak nastave u novoj zgradi 3F, studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sa rektorom 
Šimunom Anđelinovićem i dekanom Antom Bilušićem

Beginning of classes in the new Three-Faculty Building; students of the Faculty of Science with the Rector 
Šimun Anđelinović and the Dean Ante Bilušić
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Dodjela diploma polaznicima zajedničke Ljetne škole Sveučilišta u Splitu u dvorani FGAG-a
Certificate awarding ceremony to the attendees of the Summer School of the University of Split at FCEAG

Predstavljanje sveučilišnog  projekta Tehnološki park
Presentation of the University Technology Park project
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Gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara na predstavljanju projketa Tehnološki park
Andro Krstulović Opara, the Mayor of the City of Split, at the presentation of the Technology Park project

Rektor Šimun Anđelinović predstavlja europske projkete na Sveučilištu u Splitu
Rector Šimun Anđelinović presenting European projects at the University of Split
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Predstavljanje europskih projekata Sveučilišta u Splitu ministrici regionalnog razvitka i fondova EU 
Gabrijeli Žalac i ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću

Presentation of European projects of the University of Split to Gabrijela Žalac, the Minister of Regional
Development and EU Funds, and Pavo Barišić, the Minister of Science, Education and Sport

Potpisivanje ugovora o projektu Kampus Klis s načelnikom Općine Klis Jakovom Vetmom 
Signing of the Agreement on the Project of the Campus on Klis with Jakov Vetma, the Mayor

of the Municipality of Klis 
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Predstavljanje projekta rekonstrukcije studentskog doma Bruno Bušić
Presentation of the reconstruction project of the “Bruno Bušić” dorm

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih 32 milijuna kuna za rekonstrukciju
studentskog doma Bruno Bušić

Signing of the Agreement on the allocation of 32 million kunas of non-refundable funds
for the reconstruction of the “Bruno Bušić” dorm 
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Svečanost otvaranja uređene multifunkcionalne dvorane tzv. Scene A
na Umjetničkoj akademiji u Zagrebačkoj ulici

Commissioning ceremony of the furnished multi-functional hall, Scene A, at the Academy of Arts
in Zagrebačka Street

Novouređena šetnica na istočnom dijelu Kampusa
Newly landscaped promenade in the east part of the Campus



73

Ministar kulture RH Berislav Šipuš na otvaranju Sveučilišne galerije Vasko Lipovac
Berislav Šipuš, the Minister of Culture of the Republic of Croatia, at the opening of the Vasko Lipovac

University Gallery



74 TABLIČNI  PRIKAZ  ZADATAKA   
PO STRATEŠKIM PODRUČJIMA

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Poticati dolazne / odlazne mobilnosti 
istraživača

Broj dolaznih / odlaznih mobilnosti 
istraživača

Porast broja dolaznih i odlaznih istraživača 
za 10% godišnje

2. Identificirati kapacitete za istraživanja i 
inovacije na Sveučilištu u Splitu

DA/NE

3. Promovirati prednosti Sveučilišta u Splitu DA/NE
Broj događaja međunarodnog
karaktera na godišnjoj razini

Aktivno promoviranje profila istraživačkih 
grupa Sveučilišta u Splitu izravnom komu-
nikacijom, društvenim mrežama i ostalim
promotivnim aktivnostima prema
europskim istraživačkim institucijama i 
gospodarskim subjektima. Barem jedan 
događaj međunarodnog karaktera po
sastavnici na godišnjoj razini.

4. Povećati prihode za financiranje  znanosti 
putem sredstava

    EU fondova

Ugovoreni iznos sredstava na godišnjoj
razini

Godišnji rast min. 5%

5. Povećati broj ugovorenih međunarodnih 
kompetitivnih  projekata

Broj ugovorenih projekata na godišnjoj
razini

Godišnji rast min. 5%

6. Poboljšati poziciju Sveučilišta na
     eminentnim svjetskim rang-listama 

sveučilišta

Pozicija na rang-listama Godišnji rast

Z A DAC I S TR ATE ŠKOG P ODRUČ JA -  Z N A NOS T I  I S TR A Ž I VA N JE ,  UM JE TNOS T I  S T VA R A L A Š T VO

STRATEŠKI CILJ 1 - Sveučilište u Splitu je istraživačko sveučilište prepoznato u Europskom odnosno globalnom istraživačkom 
prostoru.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Rezultatima projekta utjecati na razvoj 
regije, Republike Hrvatske, Europske

    unije te svjetske zajednice

Broj projekata koji imaju utjecaj na razvoj 
regije, Republike Hrvatske ili Europske

Svi projekti Sveučilišta u Splitu imaju
identificiran utjecaj na razvoj regije,
Republike Hrvatske, Europske unije te
svjetske

2. Rezultate projekta diseminirati
    unutar znanstvene zajednice, prema
    gospodarskim subjektima i društvu

Broj projekata s odrađenim diseminacijskim 
aktivnostima u regiji, Republici Hrvatskoj ili 
Europskoj uniji

Svi projekti Sveučilišta u Splitu imaju 
odrađene diseminacijske aktivnosti u regiji, 
Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji

3. Identificirati ključna područja u kojima 
Sveučilište u Splitu može značajno

     utjecati na razvoj regije, Republike 
Hrvatske, Europske unije, odnosno

     globalno

DA/NE Izrađena studija ključnih područja u kojima 
Sveučilište u Splitu može značajno utjecati 
na razvoj regije, Republike Hrvatske,
Europske unije, odnosno globalno.

4. Poticati suradnju s gospodarstvom Broj zajedničkih projekata i
kvantifikacija ukupnih sredstava

Godišnji rast

5. Provoditi projekte za javni i privatni
     sektor

Broj zajedničkih projekata i
kvantifikacija ukupnih sredstava

Godišnji rast

STRATEŠKI CILJ 2 - Znanstvenoistraživačke aktivnosti Sveučilišta u Splitu pridonose razvoju regije, Republike Hrvatske i 
Europske unije te cjelokupnog čovječanstva.

STRATEŠKI CILJ 3 - Potiče se interdisciplinarna suradnja znanstvenika funkcionalnom integracijom znanstvenoistraživačke 
djelatnosti pri Sveučilištu te u suradnji s drugim domaćim i stranim znanstvenoistraživačkim institucijama i gospodarstvom.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Prijavljivati interdisciplinarne projekata 
u kojima sudjeluju znanstvenici s više od 
jedne sastavnice Sveučilišta

Broj prijavljenih interdisciplinarnih
projekata u kojima sudjeluju znanstvenici
s više od jedne sastavnice Sveučilišta

Godišnji rast

2. Prijavljivati  interdisciplinarne
    projekate u kojima sudjeluju
    znanstvenici s drugih domaćih i
    stranih znanstvenoistraživačkih
    institucija i gospodarskih subjekata

Broj prijavljenih projekata u kojima
sudjeluju znanstvenici s drugih domaćih i 
stranih znanstvenoistraživačkih institucija i 
gospodarskih subjekata

Godišnji rast

3. U znanstvenoistraživačkim projektima
     se koristiti infrastrukturu drugih 

znanstvenoistraživačkih institucija i
     gospodarskih subjekata

Broj projekata u kojima se koristi
infrastruktura drugih znanstveno-
istraživačkih institucija i gospodarskih 
subjekata. Broj sklopljenih ugovora s 
znanstveno-istraživačkim institucijama i
gospodarskim subjektima

Godišnji rast
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

4. Uspostaviti sustav podrške prijavi i 
provedbi projekata za sve registrirane 
djelatnike Sveučilišta u Splitu

DA/NE Uspostavljen sustav za sve registrirane 
djelatnike Sveučilišta u Splitu kao sredstvo 
podrške prijavi i provedbi projekata

5. Izraditi pravilnik o korištenju 
znanstvenoistraživačke opreme 
Sveučilišta i pružanju usluga

    gospodarskim subjektima

DA/NE Izrađen Pravilnik o korištenju znanstveno-
istraživačke opreme i pružanju usluga
gospodarskim subjektima

6. Organizirati radionice gostujućih 
znanstvenika domaćih i stranih 
znanstvenoistraživačkih institucija i

    gospodarstva

DA/NE Najmanje 12 radionica godišnje

7. Povećati aktivnosti popularizacije znanosti Broj aktivnosti na Sveučilištu
Broj aktivnosti u regiji

Godišnji rast
Godišnji rast

8. Povećati broj potpisanih ugovora o
    suradnji s inozemnim visokoobrazovnim
    ustanovama i gospodarstvenim subjektima

Broj potpisanih ugovora o suradnji s ino-
zemnim visokoobrazovnim ustanovama i 
gospodarstvenim subjektima

Godišnji rast

9. Aktivno koristiti postojeće i buduće ugovore 
o suradnji s inozemnim visokoobrazovnim 
ustanovama i gospodarstvenim subjektima

Broj aktivnih ugovora o suradnji s inoze-
mnim visokoobrazovnim ustanovama i go-
spodarstvenim subjektima

Godišnji rast broja aktivnosti

10. Poticati izrade projekata putem
      Ureda za projekte Sveučilišta
      u Splitu

DA/NE
DA/NE

Osnovan Ured za projekte
Godišnji rast prijavljenih projekata

STRATEŠKI CILJ 4 - Potiče se umjetničko stvaralaštvo s naglaskom interdisciplinarne interakcije kulturne baštine i suvre-
menih kreativnih industrija.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Povećati broj umjetničkih djela
    izvedenih na međunarodnim
    festivalima, izložbama i sl.

Broj izvedenih umjetničkih djela Godišnji rast

2. Povećati broj ugovorenih nacionalnih 
umjetničkih i umjetničko-istraživačkih

    projekata

Broj projekata Godišnji rast

3. Poticati razvoj industrija u kulturi na 
području regije i Republike Hrvatske

Razrada modela

Razvoj proizvoda

Napravljen model

Potpisivani ugovori o suradnje s
gospodarskim subjektima i lokalnom
zajednicom
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Osnovati zajedničku doktorsku školu na 
Sveučilištu

DA/NE Osnovana doktorska škola koja obuhvaća 
barem jedno znanstveno područje

2. Osnivati interinstitucionalne i
interdisciplinarne doktorske studije

DA/NE Osnovan barem jedan interinstitucionalni i 
interdisciplinarni doktorski studij

3. Normativno regulirati doktorske studije DA/NE Usvojen Pravilnik o poslijediplomskim 
studijima

4. Normativno regulirati doktorske škole DA/NE Usvojen Pravilnik o poslijediplomskim 
studijima

5. Normativno regulirati ustrojavanja
    doktorskih studija

DA/NE Usvojen Pravilnik o poslijediplomskim 
studijima

6. Organizirati zajedničke radionice za
    doktorande

Broj radionica Najmanje dvije zajedničke radionice
godišnje s cca. 30 sudionika sa Sveučilišta 
u Splitu

7. Otvoriti zajednički Ured za poslijediplo-
mske studije pri Sveučilištu

DA/NE Osnovan Ured za poslijediplomske studije 
pri Sveučilištu 

STRATEŠKI CILJ 5 - Poboljšanje doktorske izobrazbe kroz istraživački usmjerene doktorske studije strukturirane u 
okviru doktorskih škola.
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Z A DAC I S TR ATE ŠKOG P ODRUČ JA -  S TUDENTI ,  S TUDI JI  I  S TUDENT SK I S TA NDA RD

STRATEŠKI CILJ 1 - Sveučilište u Splitu osmišljava i izvodi kvalitetne stručne i sveučilišne studije na preddiplomskoj, 
diplomskoj i poslijediplomskoj razini 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.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Smanjiti omjer broja studenata po na-
stavniku povećanjem broja zaposlenika

    u znanstveno-nastavnim zvanjima

Omjer broja studenata i nastavnika Ispod 30:1

2. Povećati broj uspješnih studenata prve 
godine preddiplomskog studija

Broj studenata prve godine preddiplomskog 
studija koji postignu više od 55 ECTS-a

Povećanje od 30% u odnosu na akademsku 
godinu 2014./2015.

3. Povećati broj studenata koji studira-
ju studijske programe unutar STEM 
područja

Broj studenata na studijskim programima 
STEM područja

Povećanje od 25% u odnosu na akademsku 
godinu 2014/2015

4. Uskladiti studijske programe kroz
     jasno definiranje ishoda učenja za
     kolegije svih studijskih programa koji
     se izvode na Sveučilištu

Broj usklađenih studijskih programa Do akademske godine 2016/2017 svi studi-
jski programi imaju jasno definirane ishode 
učenja. 

5. Povećati broj interdisciplinarnih
     studijskih programa

Broj interdisciplinarnih studijskih
programa

Na Sveučilištu se izvodi barem 7 inter-
disciplinarnih programa koje izvode 
združeno sastavnice

6. Povećati broj studijskih programa iz 
STEM područja

Broj studijskih programa Povećan broj studijskih programa za min. 2

7. Uvesti zajednički informacijski sustav 
namijenjen funkcionalnoj integraciji

    unutar područja nastave

DA/NE Postoji informacijski sustav koji omogućuje 
optimalno vođenje nastavnih resursa 
Sveučilišta

8. Uvesti kolegij iz područja kulture govo-
renja i pisanja hrvatskog jezika na pred-
diplomskim studijskim programima

DA/NE Uveden kolegij  iz područja kulture govo-
renja i pisanja hrvatskog jezika u pred-
diplomske nastavne programe i planove 
barem kao izborni kolegij 

9. Ugraditi sadržaj iz područja etike u
    znanosti i metodologije znanstveno-

istraživačkog rada na svim studijskim 
programima diplomske i poslijediplo-
mske razine

DA/NE Uveden kolegij iz područja etike u znanosti i 
metodologije znanstvenoistraživačkog rada 
na svim diplomskim studijima
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STRATEŠKI CILJ 2 - Sveučilište u Splitu osmišljava i izvodi programe cjeloživotnog učenja te učenja na daljinu.

STRATEŠKI CILJ 3 - Sveučilište u Splitu razvija široku mrežu nastavnih baza odnosno  organizacija u kojima se povezuje 
praksa, znanost, umjetnost i visoko obrazovanje.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Povećati broj ponuđenih programa 
cjeloživotnog učenja

Broj ponuđenih programa cjeloživotnog 
učenja na sastavnicama Sveučilišta

Svaka sastavnica Sveučilišta nudi
barem jedan program cjeloživotnog učenja

2. Povećati  postotak nastavnog sadržaja 
kojeg studenti mogu pratiti kroz e-učenje

Postotak kolegija koji su barem 25% 
pokriveni nastavnim sadržajima e-učenja

Svi kolegiji svakog studijskog
programa su pokriveni barem 25%
nastavnim sadržajima e-učenja 

3. Organizirati zajednički sustav e-učenja 
Sveučilišta

DA/NE Sveučilište ima zajednički sustav e-učenja

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Povećati broj nastavnih baza Broj nastavnih baza po sastavnici Svaka sastavnica ima potpisan ugovor s
najmanje dvije nastavne baze

2. Povećati broj studenata koji svoju praksu 
ostvaruju u nekoj nastavnoj bazi.

Broj studenata koji praksu ostvaruju
sklopu nastavne baze Sveučilišta

Svaki student obavlja praksu u okviru neke 
nastavne baze Sveučilišta

3. Povećati broj komentora završnih /
    diplomskih radova koji dolaze iz
    nastavnih baza

Postotak komentora završnih /
diplomskih radova koji dolaze iz nastavnih 
baza Sveučilišta

Najmanje 20% studenata pri svome 
završnom / diplomskom radu ima komento-
ra iz neke nastavne baze

4. Razraditi program pedagoškog, 
psihološkog i metodičkog obrazovanja

     suradnika iz nastavnih baza

DA/NE Razrađen program pedagoškog, 
psihološkog i metodičkog obrazovanja
suradnika iz nastavnih baza

5. Surađivati s nastavnim bazama i kod
    prijave zajedničkih projekata

Broj prijavljenih projekata Sa svakom nastavnom bazom je
prijavljen barem jedan projekt

6. U godišnjem kalendaru nastavnih
    aktivnosti osigurati dva tjedna
    predviđenih za praksu

DA/NE Dva tjedna studentske prakse predviđena 
su u svakom godišnjem nastavnom
kalendaru počevši od akademske godine 
2015./2016.
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STRATEŠKI CILJ 4 - Integracija u Europski prostor visokog obrazovanja, internacionalizacija studijskih programa te 
formiranje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima.

STRATEŠKI CILJ 5 - Povećanje dolazne i odlazne međunarodne, nacionalne, međusveučilišne i unutarsveučilišne mobilnosti 
studenata i nastavnika.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Povećati broj studijskih programa koji se 
izvode i na engleskom jeziku

Broj studijskih programa koji se izvode i na 
engleskom jeziku

Barem 6 studijskih programa koje 
Sveučilište nudi i na engleskom jeziku

2. Osnovati združene studije s eminentnim 
inozemnim visokim učilištima

Broj združenih studija s eminentnim
visokim učilištima

Izvodi se barem jedan združeni studijski 
program s eminentnim inozemnim
visokim učilištem  

3. Osigurati učenje hrvatskog jezika za
    studente kojima hrvatski jezik nije
    materinji jezik

DA/NE Sustavno je organizirano učenje hrvatskog 
jezika za studente kojima hrvatski jezik nije 
materinji jezik

4. Povećati broj stranih državljana koji 
studiraju na Sveučilištu

Postotak stranih državljana redovno
upisanih na studijske programe Sveučilišta

Barem 2% stranih državljana redovno
upisanih na studijske programe Sveučilišta

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Povećati broj studenata u sustavu
    dolazne i odlazne međusveučilišne
    mobilnosti

Broj studenata u sustavu dolazne i odlazne 
međusveučilišne mobilnosti

Povećan broj studenata u sustavu odlazne i 
dolazne  međusveučilišne mobilnosti za 200% 
u odnosu na akademsku godinu 2014./2015. 

2. Povećati unutarsveučilišnu
    mobilnost

Broj studenata koji pohađaju barem jedan 
kolegij izvan matične sastavnice

Svaki student pohađa barem jedan
kolegij koji se ne izvodi na njegovoj
matičnoj sastavnici već na nekoj drugoj
sastavnici Sveučilišta u Splitu 

3. Povećati međusveučilišnu dolaznu
    mobilnost nastavnika

Broj sati predavanja gostujućih
nastavnika po sastavnici

Na svakoj sastavnici gostujući
nastavnici održe najmanje 10 norma sati 
predavanja godišnje

4. Povećati odlaznu mobilnost nastavnika Broj nastavnika koji gostuju na drugim 
sveučilištima 

Na svakoj sastavnici barem 5% nastavnika 
godišnje na drugim sveučilištima održi
predavanje

5. Sustavno organizirati tečajeve engleskog
    jezika namijenjene  zaposlenicima 
    Sveučilišta

Dostupnost tečajeva engleskog jezika Svakom zaposleniku Sveučilišta na godišnoj 
razini je dostupno odgovarajuće obrazovanje 
engleskog jezika (na barem tri razine pozna-
vanja jezika)
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STRATEŠKI CILJ 6 - Sveučilište u Splitu kontinuirano razvija studentski standard, aktivno podržava dostupnost studiranja 
kao i uključivanje studenata u kulturno-umjetničke, sportske-rekreacijske, humanitarne i društvene aktivnosti.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Povećati broj studenata uključenih u 
kulturno-umjetničke, sportsko-

    rekreacijske, humanitarne i društvene 
aktivnosti

Postotak studenata uključenih u kulturno-
umjetničke, sportsko-rekreacijske, huma-
nitarne i društvene aktivnosti

Najmanje 50% studenata je uključeno u 
kulturno-umjetničke, sportsko-
rekreacijske, humanitarne i društvene
aktivnosti 

2. Napraviti projekt uklanjanja arhitekto-
nskih barijera za studente s

    invaliditetom

Broj otklonjenih arhitektonskih barijera Na svim objektima u vlasništvu Sveučilišta 
otklonjene su sve arhitektonske barijere za 
studente s invaliditetom 

3. Ukloniti prepreke uspješnom studiranju 
za studente s invaliditetom

Broj studenata s invaliditetom koji uspješno 
prelaze u višu godinu studija ili završavaju 
studij

Povećanje uspješnosti studiranja
(prelazak u višu godinu studija ili završetak 
studija) studenata s invaliditetom za 100% u 
odnosu na akademsku godinu 2014./2015.

4. Uvesti burzu stipendija DA/NE Uspostavljen je sustav spajanja studenata s 
davateljima stipendija – burza stipendija 

5. Povećati broj objekata studentske
    prehrane i njihov kapacitett

Vrijeme potrebno za dolazak do objekta
studentske prehrane

Vrijeme čekanja na obrok u objektima
studentske prehrane

Svaki student ima objekt studentske
prehrane na najviše deset minuta hoda
od lokacije studiranja

Maksimalno vrijeme čekanja na
obrok u objektima studentske
prehrane je ne duže od 10 minuta

6. Obnova starih objekata studentskog 
smještaja, povećanje njihovog kapaciteta

    i standarda stanovanja

Stanje objekta Bruno Bušić i ukupni kapa-
citeti smještaja

Omogućiti svakom studentu pristup 
učionici,internetu putem Wi-Fi, teretani, 
sportskom terenu
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Z A DAC I S TR ATE ŠKOG P ODRUČ JA -  S V EUČ ILI Š TE U S VOME OK RUŽ EN J U

STRATEŠKI CILJ 1 - Sveučilište u Splitu pozicionirano je kao bitan pokretač gospodarskog razvoja regije i na znanju zasnova-
nog poduzetništva kao i pametnih specijalizacija.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Uspostaviti sustav kontinuiranog 
usklađivanja nastavnih planova s

    potrebama tržišta rada i gospodarstva 
uključujući povratne informacije iz

    nastavnih baza te alumnija.

DA/NE Povjerenstvo za studije održava semestra-
lno zajedničke sjednice s predstavnicima 
nastavnih baza, alumnija te općenito dionici-
ma tržišta rada.

2. Zasnivati programe cjeloživotnog učenja
     prema prepoznatim potrebama 

okruženja.

Broj programa Povećanje broja programa cjeloživotnog 
učenja za 50%

3. Jačati Centar za znanstvenote-hnologi-
jski razvitak Sveučilišta u Splitu i u

    sklopu njega Ureda za transfer
    tehnologije.

Broj aktivnosti Jedan transfer tehnologije godišnje

Barem jedan stalno zaposleni

4. Omogućiti ulazak u Sveučilišni kampus 
tvrtkama koje se bave razvojem visoke 
tehnologije.

Broj radnih mjesta Unutar kampusa na razvoju visokih 
tehnologija otvoreno je najmanje 30 radnih 
mjesta.

5. Aktivno se uključiti u proces izrade svih 
strategija grada Splita i Splitsko-dalma-
tinske županije.

DA/NE Sveučilište u Splitu imenuje svoje
predstavnike u sva tijela grada/županije 
zadužena za izradu strateških dokumenata.

6. Ponuditi gradu/županiji razvojne projekte 
kroz platformu Demos.

DA/NE Sveučilište kroz platformu Demos izvodi 
projekte vezane za kulturni turizam,
sportsko-rekreativni i zdravstveni turizam, 
proizvodnju zdrave hrane, povećanje
energetske učinkovitosti, promociju 
tehničke kulture te promociju mjesta koja 
gravitiraju gradu Splitu.

7. Doprinijeti turističkoj ponudi Grada i 
Županije.

DA/NE Sveučilište svojim znanstveno-kongresnim, 
obrazovno-stručnim, sportskim te kulturno-
umjetničkim aktivnostima kao što su
organizacija Regate Sv. Duje i nastupi likovnih, 
glazbenih i kazališnih umjetnika nastavnika i 
studenata, doprinosi turističkoj ponudi
Grada i Županije.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

8. Doprinijeti očuvanju nematerijalne
    i materijalne kulturne baštine okruženja.

DA/NE Sveučilište provodi projekte i programe 
očuvanja nematerijalne i materijalne
kulturne baštine, organizira skupove,
okrugle stolove i izdavačku djelatnost
vezanu za očuvanje kulturno povijesnog 
nasljeđa zajednice 20% više od zatečenog 
stanja

9. Sveučilište potiče i promiče razvoj 
kreativnih i kulturnih industrija.

DA/NE Sveučilište potiče i provodi projekte i
programe, organizira skupove, okrugle
stolove i izdavačku djelatnost na području 
kreativnih industrija.

10. U partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom
       županijom/gradom Splitom pokrenut
       inkubator novih tehnologija

Broj inkubiranih tvrtki Barem 10 tvrtki do 2018.

11. Razraditi i provoditi program predinku-
bacije i co-workinga na Kampusu

Broj timova Formirano barem 10 timova

STRATEŠKI CILJ 2 - Sveučilište u Splitu pokreće inovativne postupke i rješenja važnih društvenih i gospodarskih problema 
te promiče kulturu razvoja i zaštite intelektualnog vlasništva.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Razraditi aktivnosti Centra za društvena, 
humanistička i umjetnička  istraživanja 
(uspostava Centra će biti navedena u

    organizaciji Sveučilišta).

DA/NE Centar za humanistička, društvena i 
umjetnička  istraživanja svojim djelovanjem 
aktivno prati sve pojave u društvu u interak-
tivnom odnosu društva i Sveučilišta. Barem 
po jedno provedeno istraživanje po području

2. Prilagoditi Pravilnik o intelektualnom
     vlasništvu potrebama suradnje 

Sveučilišta s okruženjem.

DA/NE Koristeći najbolja iskustva američkih i
europskih sveučilišta, postojeći pravilnik 
prilagoditi do kraja 2016.

3. Uspostaviti mrežu inovacijskih
    kontakata na sastavnicama i
    drugim partnerskim institucijama

DA/NE

Broj uključenih partnera

Potpisan kodeks o postupanju
partnera 10
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

4. Uskladiti rad Centra za razvoj
    pametnih specijalizacija i inovacija sa 

strateškim dokumentima vezanim za
    pametne specijalizacije 

DA/NE

DA/NE

Razvojem pametnih specijalizacija pomoći 
restrukturiranju gospodarstva Županije i
Grada te povezati aktivnosti sa najprodukti-
vnijim znanstvenim skupinama Sveučilišta.

Osnovana barem jedna tvrtka u okviru
pametne specijalizacije do kraja 2018.

5. Uključiti se u javne rasprave, tribine,
    seminare vezane za razvoj okruženja te 

rješavanja gorućih problema, naročito 
onih zdravstvenih, ekoloških, sigurnosnih, 
demografskih i razvojnih.

DA/NE Sveučilište proaktivno ističe stav znanstve-
nika, implementacijom najnovijih
znanstvenih metoda i najboljih kriterija 
struke vezano za rasprave od općeg i javnog 
interesa u okruženju.

STRATEŠKI CILJ 3 - Sveučilište u Splitu kao društveno odgovorna institucija služi društvu u svim segmentima gdje se javlja 
potreba za aktiviranjem ljudskih i materijalnih resursa Sveučilišta.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Zajednički sudjelovati u znanstveno-
istraživačkim, umjetničkim te stručnim i 
tehnološkim projektima vezanim uz

    gospodarstvo, lokalnu i regionalnu
    upravu i samoupravu.

Broj zajedničkih projekata Svaka sastavnica sudjeluje u barem jednom 
zajedničkom projektu s
gospodarstvom, lokalnom i
regionalnom  upravom i
samoupravom.

2. Sveučilišnu znanstvenu opremu staviti
    na raspolaganje lokalnom gospodarstvu 

za podizanje tehnoloških kapaciteta ma-
lih i srednjih tvrtki te razvoja zajednički 
tehnoloških projekata. 

DA/NE

DA/NE

Napravljen je i javno objavljen registar 
znanstvene opreme.

Uspostavljen je sustav praćenja korištenja 
sveučilišne opreme.

3. Uspostaviti sustav motiviranja i 
nagrađivanja za suradnju vezanu uz

    gospodarstvo, lokalnu i regionalnu
    upravu i samoupravu.

DA/NE Do kraja 2016. godine usvojen je 
odgovarajući pravilnik.

4. Podizati razinu prepoznatljivosti 
Sveučilišta u svome okruženju.

DA/NE

DA/NE

Do kraja 2015. formiran je Ured za odnose s 
javnošću i internu komunikaciju Sveučilišta.

Universitas postaje nacionalna sveučilišna 
novina.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

5. Uključiti Alumni udruge u sustav
    nastavnih baza i mentorske poduke.

DA/NE Sve Alumni udruge uključene u sustav
nastavnih baza i mentorske poduke.

6. Razvijati mehanizme i poticati procese 
     suradnje sa svim hrvatskim  sveučilištima, 

a posebno onih  priobalnih (Pula, Rijeka, 
Zadar i Dubrovnik) te s onima iz

    susjednih zemalja.

Broj zajedničkih projekata Stalni rast u odnosu na prethodno
razdoblje.

7. Pružati potporu udrugama koje djeluju 
unutar Sveučilišta u  njihovim

    djelovanjima.

DA/NE Sveučilište svim udrugama koje
djeluju unutar Sveučilišta daje logističku 
potporu pri organizaciji i izvedbi njihovih
aktivnosti.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Razviti programe i planove nastave
    (u ljetnim mjesecima) za jačanje 

upravljačkih sposobnosti, znanja i 
vještina/kompetencija.

DA/NE Programi i planovi su usvojeni do kraja
akademske godine 2015/2016.

2. Poticati nastavnike na mentoriranje
    studenata budućih poduzetnika u 

zajedničkim društvima utemeljenim
    na znanosti, znanju i tehnologiji
    (spin off i start up trgovačka društva).

DA/NE Usvojen je sustav poticanja mentora.

3. Razviti sustav povezivanja mentora iz 
nastavnih baza sa studentima.

DA/NE Razvijen je  sustav povezivanja mentora iz 
nastavnih baza sa studentima do kraja
akademske godine 2015./2016.

4. Ciljano ostvariti mobilnost kroz
    okvir Erasmus+ polaznicima
    programa postakademskog 

zapošljavanja.

DA/NE Barem polovina polaznika programa
postakademskog zapošljavanja sudjeluje u 
programu Erasmus+.

STRATEŠKI CILJ 4 - Sveučilište u Splitu promiče znanstvenoistraživački i umjetničko-stvaralački rad kod mladih te sa svojim 
partnerima razvija programe postakademskog zapošljavanja za svoje studente, a kasnije i za druge bivše studente kao mjera 
smanjivanja broja nezaposlenih.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

5. Omogućiti polaznicima programa dodatnu 
ljetnu praksu u tvrtkama mentora.

DA/NE Barem polovina polaznika programa
postakademskog zapošljavanj ima ljetnu 
praksu u tvrtkama mentora.

6. Formirati tehnološko vijeće programa 
postakademskog zapošljavanja.

DA/NE Formirano je tehnološko vijeće programa 
postakademskog zapošljavanja.

7. Omogućiti tvrtkama sudionicima
    programa postakademskog
    zapošljavanja stjecanje statusa
    nastavne baze Sveučilišta.

DA/NE 80% tvrtki sudionika programa postaka-
demskog zapošljavanja ima status
nastavne baze Sveučilišta.

8. Poticati osnivanje studentskih tvrtki. Broj osnovanih i opstalih tvrtki Barem 20% polaznika postakademskog
osnivaju vlastitu tvrtku, od čega 40%
opstaje barem 3 godine.

9. Uspostaviti sustav praćenja i potpore
    u radu osnovanih tvrtki  studenata
    Sveučilišta u Splitu.

DA/NE Uspostavljen sustav praćenja i
potpore u radu osnovanih tvrtki studenata 
Sveučilišta u Splitu.

10. Promovirati znanost i umjetnost. DA/NE Sveučilište svojim aktivnostima otvaranja 
prema javnosti i organizacijom događaja kao 
što su Festival znanosti, Smotra Sveučilišta i 
Sajam stipendija sudjeluje u procesu
popularizacije znanosti i umjetnosti.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Funkcionalno integrirati prostorne
    kapacitete

Stvarno korištenje prostora Uvesti sustav upravljanja prostorom
Osnovati sveučilišni ured za upravljanje 
nastavnim prostorom i znanstvenim
resursima

2. Dovršiti izgradnju i opremanje
    zgrade Tri fakulteta na sveučilišnom
    kampusu Visoka 

DA/NE Završetak izgradnje i opremanja te
stavljanje kapaciteta u funkciju Realizacija 
projekta opremanja znanstveno 
funkcionalno integriranih laboratorija

3. Započeti izgradnju zgrada ili osigurati 
kvalitetne prostorne resurse za rad

    Filozofskog, Pravnog i Kineziološkog 
fakulteta, Umjetničke akademije, 
Katoličko bogoslovnog fakulteta i

    Rektorata  

DA/NE Početak izgradnje ili osiguranja kvalitetnih 
prostornih resursa za rad institucija

4. Izgradnja zgrade Znanstveno-
    inovacijskog centra 

DA/NE Izrađena sve potrebna dokumentacija od 
strane Sveučilišta Dokumentacija predana 
nadležnom ministarstvu

5. Renovirati, adaptirati i/ili napraviti
     rekonstrukcije prostora koje koristi 

Sveučilište, a trenutno nisu u primjerenom 
stanju (Kineziološki fakultet, Umjetnička 
akademija, Filozofski fakultet, Odjel za 
Stručne studije, studentski domovi,

    menze i drugi prostori)

DA/NE Završeni postupci renoviranja, adaptacije, 
rekonstrukcije i opremanja te stavljanja
prostornih kapaciteta u punu funkciju i 
korištenje

6. U skladu sa zakonskim obvezama
    strukturirati jedinstven ured interne
    revizije UniSt i koordinirati njegov rad 

(ured bi obavljao poslove unutarnje
    revizije za cijelo  Sveučilište – rektorat,
    visoka učilišta i sveučilišne odjele)  

Zakonom određen broj kompetentnih
zaposlenika

Zakonom određen broj obavljenih
unutarnjih revizija

Broj savjetodavno i edukativnih
aktivnosti u osposobljavanju službi

Postignut zakonom propisan broj djelatnika

Obavljene sve zakonom propisane
revizije

Godišnji rast

Z A DAC I S TR ATE ŠKOG P ODRUČ JA -  ORGA NIZ AC I JA S V EUČ ILI Š TA

STRATEŠKI CILJ 1 - Sveučilište u Splitu  funkcionalno integrira sve svoje djelatnosti radi postizanja najveće efikasnosti, 
ekonomičnosti, održivog razvoja i interdisciplinarnosti kao i unutar sveučilišne razmjene iskustava i najboljih praktičnih rješenja.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

5. Renovirati, adaptirati i/ili napraviti
    rekonstrukcije prostora koje koris-

ti Sveučilište, a trenutno nisu u  prim-
jerenom stanju (Kineziološki fakultet, 
Umjetnička akademija, Filozofski

     fakultet, Odjel za Stručne studije, stu-
dentski domovi, menze i drugi prostori)

DA/NE Završeni postupci renoviranja, adaptacije, 
rekonstrukcije i opremanja te stavljanja
prostornih kapaciteta u punu funkciju i 
korištenje

6. U skladu sa zakonskim obvezama
    strukturirati jedinstven ured
    interne revizije UniSt i koordinirati
    njegov rad (ured bi obavljao
    poslove unutarnje revizije za cijelo  

Sveučilište – rektorat, visoka učilišta i 
sveučilišne odjele)  

Zakonom određen broj kompetentnih zapo-
slenika

Zakonom određen broj obavljenih
unutarnjih revizija

Broj savjetodavno i edukativnih
aktivnosti u osposobljavanju službi 

Postignut zakonom propisan broj djelatnika

Obavljene sve zakonom propisane
revizije

Godišnji rast

7. Integrirati službe javne nabave, koje eg-
zistiraju na Sveučilištu i njegovim sastavni-
cama, u jedinstvenu službu koja provodi 
postupke javne nabave za Sveučilište – 
rektorat, visoka učilišta i sveučilišne

    odjele (osim bagatelne nabave koja ostaje
    u ingerenciji sastavnica) 

DA/NE Formirana zajednička služba javne nabave 

8. Funkcionalnom integracijom povećati 
učinkovitost stručnih službi 

Broj integriranih procesa koje obavljaju 
stručne službe

Stalni porast

9. Uvesti sustav gospodarenja  energijom 
na Sveučilištu u Splitu kontinuiranom 
primjenom mjera povećanja energetske 
učinkovitosti

Broj sastavnica koje imaju uveden sustav 
kontinuiranog gospodarenja energijom

Izrađen dokument ''Smjernice za sustavno
gospodarenje energijom'', realizirane 
godišnje uštede na energiji i energentima,
realizirano godišnje smanjenje emisija 
ugljičnog dioksida

10. Integrirati izdavačku djelatnost na    
Sveučilišta u Splitu

DA/NE Formirana sveučilišna naklada s
prepoznatljivim vizualnim identitetom 
Sveučilišta i sastavnica

11. Integrirati knjižnični sustav  Sveučilišta 
u Splitu

DA/NE Uvedeno korištenje integrirane knjižnične 
programske podrške 

12. Osnovati računski centar Sveučilišta u 
Splitu

DA/NE Računski centar osnovan Integracija
programske podrške koja pokriva poslovanje 
i znanstveno-nastavne procese ritmom
najmanje jedno područje godišnje
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Uspostaviti funkcionalno integriran
    sustav utvrđivanja i praćenja stanja
    kvalifikacija, kompetencija i postignuća 

(osobni portfelj) svih djelatnika 
Sveučilišta

DA/NE Uspostavljen sustav

2. Funkcionalnom integracijom razvoja
     kadrovskih potencijala Sveučilišta 

uvođenje znanstvenog podmlatka
    uskladiti sa stvarnim potrebama
    sastavnica i strateškim ciljevima 

Nalaz reakreditacije

Nastavne potrebe

Strateške smjernice

Zadovoljena su traženja proizišla iz 
reakreditacijskog postupka

Popunjenost nastavnog procesa vlastitim 
kadrom u obimu najmanje 80%

Usklađenost s potrebama Grada,
Županije, regije i gospodarstva utvrđeno 
ispitivanjem Centra za društvena, 
humanistička i umjetnička istraživanja

3. Razraditi dodatne zahtjeve i kriteri-
je za redovito i ubrzano  napredovan-
je sveučilišnih  nastavnika u skladu sa 
Strategijom.

DA/NE Razrađeni dodatni kriteriji redovitog i
ubrzanog napredovanja 

4. Uspostaviti model usavršavanja i napre-
dovanja nenastavnog osoblja.

DA/NE Uspostavljen model usavršavanja i napre-
dovanja nenastavnog osoblja

5.Povećati odlaznu mobilnost nenastavnog 
osoblja u svrhu stručnog usavršavanja

    osposobljavanja

Broj zaposlenika stručnih službi Sveučilišta 
i njegovih sastavnica koji se usavršavaju u 
inozemstvu na partnerskim ustanovama

Godišnji rast

6. Uvesti jedinstveni model normiranja
    poslovnih procesa i praćenja radne 

učinkovitosti za nenastavno osoblje po
    svim službama na razini cijelog Sveučilišta.

DA/NE Uspostavljen model

7. Povećati broj nastavnika u znanstveno-nas-
tavnim i umjetničko-nastavnim zvanji-
ma (stalno zaposleni i osobe u naslovnim 
zvanjima zaposlene u nastavnim bazama)

broj nastavnika povećati broj nastavnika za 15% (u odnosu 
na 2014. godinu)

8. Kvalitativno i kvantitativno unaprijediti
    radnu učinkovitost svih zaposlenika
    kroz uvođenje novih i češću primjenu
    postojećih modela osiguravanja  kvalitete

DA/NE Uspostavljena samoevaluacija,
unutarnja i vanjska evaluacija

STRATEŠKI CILJ 2 - Sveučilište u Splitu brine o razvoju karijera svog znanstveno-nastavnog, nastavnog, suradničkog 
i nenastavnog osoblja.
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Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

9. Integriranim pristupom Rektorata i svih 
sastavnica prema vanjskim dionicima, 
posebice financijskim institucijama,

    unaprijediti standard zaposlenika i
    studenata.

Broj uvedenih mjera povećanja osobnoga 
standarda zaposlenika i studenata

Najmanje 2 novouvedene mjere 

STRATEŠKI CILJ 3 - Kroz sustav mreže bivših studenata Alumni Sveučilište u Splitu doprinosi popularizaciji znanosti, umjetnosti i 
stručnog rada kao i cjeloživotnog učenja.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Osnivanje koordinacije Alumni udruga DA/NE Osnovana koordinacija

2. Uključivanje Alumni Sveučilišta u Splitu u 
projekte znanosti, tehnologije, umjetnosti 
i stručnog rada

Broj projekata Barem jedan zajednički projekt godišnje

3. Uključivanje Alumni Sveučilišta u
    Splitu kao savjetodavni faktor u
    procesima planiranja studijskih
    programa i programa cjeloživotnog 

učenja

DA/NE Alumni Sveučilišta u Splitu su konzultirani 
pri izradi programa

4. Otvaranje medijskog prostora prezentaciji 
rada Alumni Sveučilišta u Splitu

Udio prisutnosti Alumni u medijskom
prostoru Sveučilišta

Godišnji porast prisutnosti

5. Uključivanje Alumni Sveučilišta u Spli-
tu u organizaciju posebnih događaja na 
Sveučilištu (Smotra Sveučilišta, Sajam 
stipendija, proslava Dana Sveučilišta i sl.)

DA/NE Alumni Sveučilišta u Splitu uključen

6. Formiranje zajedničkog tijela predstavnika
     Studentskog zbora, Alumni i koordinacije 

studentskih udruga Sveučilišta u Splitu

DA/NE Formirano zajedničko tijelo
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STRATEŠKI CILJ 4 - Kroz sustav osiguravanja kvalitete te strateškog upravljanja Sveučilište u Splitu transparentno održava 
sve unutarnje procese na najvišim razinama kvalitete, organiziranosti i odgovornosti.

STRATEŠKI CILJ 5 - 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 
nacionalnih, europskih i međunarodnih fondova.

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Strukturirati katalog informacija o
    resursima i procesima Sveučilišta
    u Splitu

DA/NE Katalog informacija strukturiran

2. Osigurati edukaciju iz područja 
strateškog upravljanja upravama

    sastavnica

Broj edukacija Barem jedna godišnje

3. Provesti unutarnju prosudbu
    sustava za osiguravanje kvalitete

DA/NE U akademskoj godini 2015./2016. dovršen 
proces unutarnje prosudbe na svim
sastavnicama

4. Povećati stupanj transparentnosti
    unutarnjih procesa kroz redovito 

izvještavanje 

Broj izvještaja Konstantno povećanje izvješća Senatu
o odvijanju unutarnjih procesa

5. Unaprijediti sustav nagrađivanja najboljih 
i najodgovornijih pojedinaca 

DA/NE Unaprijeđeni sustav uspostavljen

Zadatak Pokazatelj Ciljna vrijednost

1. Formirati poduzetnički inkubator DA/NE Formiran

2. Formirati poduzetnički akcelerator DA/NE Formiran

3. Formirati inovacijski centar DA/NE Formiran

4. Formirati ured za EU projekte DA/NE Formiran

5. Pružiti potporu osnivanju centara
    kompetencija (CEKOM-a)

Područja prijavljivanja CEKOM-a

Potpora službi Sveučilišta procesu
formiranja CEKOM-a

Definirana su područja prijavljivanja

Službe kompetentno prate proces
prijavljivanja

6. Pružiti potporu pametnim
    specijalizacijama

DA/NE

Potpora službi Sveučilišta procesu
formiranja pametnih specijalizacija

Definirana su područja prijavljivanja

Službe kompetentno prate proces
prijavljivanja





93TABLIČNI PRIKAZ PROGRAMSKIH CILJEVA I ZADATAKA
PREMA STRATEŠKIM PODRUČJIMA
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Z N A NOS T I  I S TR A Ž I VA N JE ,  UM JE TNOS T I  S T VA R A L A Š T VO

Strateški ciljevi Odrađeno Planirano

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 na-
glaskom interdisciplinarne intera-

kcije kulturne baštine i suvremenih 
kreativnih industrija.

Poboljšanje doktorske izobrazbe kroz 
istraživački usmjerene doktorske

studije strukturirane u okviru
doktorskih škola. 

• 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 ran-
girano 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 naj-
boljim znanstvenicima i umjetnicima;

• Organizacija znanstvenih skupova s 
temama aktualnim za razvoj;

• Razvojni znanstveno-istraživački pro-
jekti;

• Projekt STIM-REI vrijedan 37 milijuna 
kuna;

• Evaluirano prijavljenih 189.600.000 kuna 
bespovratnih sredstava iz Europskog fon-
da za regionalni razvoj u okviru Poziva

    „Ulaganje u organizacijsku reformu i
    infrastrukturu u sektoru istraživanja,
    razvoja i inovacija“ kroz projekte:

* Funkcionalna integracija Sveučilišta u 
Splitu, PMFST, PFST te KTF-ST kroz 
razvoj znanstveno istraživačke infra-
strukture u Zgradi tri fakulteta;

* Implementacijom suvremene 
znanstveno-istraživačke infrastru-
kture na FGAG do pametne specijali-
zacije u zelenoj i energetski

   učinkovitoj gradnji;
* Stavljanje u funkciju novoizgrađene 

nastambe za pokusne životinje na 
Sveučilištu u Splitu;

• 4 doktorska studija s markicom izvr-
snosti – oznakom visoke razine kvalitete;

• Bogat sveučilišni kulturno-umjetnički 
program; 

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

• Projekt Znanstveno inovacijskog centra 
(odobreno uvrštavanje na indikativnu

   listu EU fondova).

• Instalirati znanstveno-istraživačku i na-
stavnu infrastrukturu vrijednu 189,6 mili-
juna kuna bespovratnih sredstava; 

• Postati regionalni znanstveno-
istraživački centar izvrsnosti; 

• Uspostaviti kolaborativne znanstveno-
istraživačke projekte (poput projekata u 
Centru kompetencija) s domaćim tvrtka-
ma 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 stanogra-
dnju;

• Pokrenuti aktivnosti Centra za znanstve-
nu 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 „Unist Tehnološki park“ u 
vlasništvu Sveučilišta sa planiranim ge-
neriranjem 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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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 studi-

je 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.

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 studi-
jskih 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. 

• Uspješno provedeni reakreditacijski 
postupci;

• Odobreni studijski programi: 
* poslijediplomski specijalistički studij 

Medicina spavanja - Sleep Medicine, 
Medicinskog fakulteta u Splitu;

* diplomski sveučilišni studij Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, Filo-
zofskog fakulteta u Splitu;

* diplomski sveučilišni studij Brodogra-
dnja, Fakulteta elektrotehnike, stro-
jarstva i brodogradnje u Splitu;

* diplomski sveučilišni studij 
Međunarodni program košarke i 
menadžmenta – International Ba-
sketball Coaching and Management, 
Kineziološkog fakulteta u Splitu i 
Sportskog sveučilišta u Litvi;

* diplomski sveučilišni studij Prehrambe-
na tehnologija, Kemijsko-tehnološkog 
fakulteta u Splitu; 

* integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij Vojno pomorstvo, 

zajednički studij Sveučilišta u Spli-
tu, Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo 
Tuđman, Pomorskog fakulteta u Splitu 
i Filozofskog fakulteta u Splitu; 

* 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;

• 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-rekreaci-
jsku 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 stu-
dentskih projekata iz upisnina;

• Unaprjeđenje studentskog standarda 
ponajprije kroz Studentski centar;  

• Ulaganje u studentski standard; 
• Povećanje domskih smještajnih kapa-

citeta;
• Praćenje i dovršetak projekta rekon-

strukcije studentskog doma Bruno Bušić
   (ukupna vrijednost investicije 

61.643.911,00 kn);
• Sadržajno i organizacijsko unaprjeđenje 

sportske infrastrukture; 
• Unaprjeđenje kulturnih i humanitar-

nih 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;
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• Osnovan studentski poduzetnički inku-
bator;

• Projekt Student business e-academy;
• Značajno povećana mobilnost studenata 

i nastavnika; 
• 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 Medi-
cinskom 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:

* teretana u prostoru Odjela za stručne 
studije u Kopilici;

* teretana u zgradi Tri fakulteta;
* vanjsko vježbalište ispod Tinela;
* igralište istočno od Sveučilišne 

knjižnice;
* 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.

• 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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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 programe

postakademskog zapošljavanja za svoje 
studente, a kasnije i za

druge bivše studente kao mjera
smanjivanja broja nezaposlenih. 

• 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:
* Centar za održivi razvoj i uzgoj tradi-

cionalnih mediteranskih poljoprivre-
dnih kultura i proizvoda Sveučilišta u 
Splitu - Centar mediteranske poljo-
privrede (odobreno uvrštavanje na

   indikativnu listu EU fondova);
* Sveučilišna bolnica Klis; 
* Tehnološko inovacijski park Klis (odo-

breno uvrštavanje na indikativnu listu 
EU fondova)

• 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 Strategi-
ju 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 iz-

vanrednoj situaciji (davanje svih 
smještajnih i prehrambenih resursa 
gasiteljima požara);

• Razvijen program postakademskog 
zapošljavanja;

• Otvoren Virtualni Studentski 
poduzetnički inkubator;

• Organiziran Global Entreppreneurship 
Week Split.

• Ispuniti sveučilišnu javnu ulogu stvara-
nja, očuvanja i prijenosa znanja;

• Sveučilište će djelovati kao pokretač
   svekolikog razvoja društva;
• Kroz suradnju s gospodarstvom 

Sveučilište će poticati veću konkurent-
nost 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 partner-

stvo 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 internaciona-
lizacije sveučilišta i izvoza znanja;

• Održavanje i unaprjeđenje suradnje sa 
Regiomed Kliniken;

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

• Unaprijediti stručnu praksu studenata; 
• Poticati samozapošljavanje studena-

ta 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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SSveučilište u Splitu funkcionalno
integrira sve svoje djelatnosti radi

postizanja najveće efikasnosti, 
ekonomičnosti, održivog razvoja 

interdisciplinarnosti kao i 
unutarsveučilišne razmjene iskustava i 

najboljih praktičnih rješenja.

Sveučilište u Splitu brine o razvoju kari-
jera svog znanstveno-nastavnog,

nastavnog, suradničkog i
nenastavnog osoblja.

Kroz sustav mreže bivših studenata 
Alumni Sveučilište u Splitu doprino-

si 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

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. 

• 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 pro-
ces gradnje zgrade, postignut spora-
zum s izvođačem i podizvođačima, ob-
jekt 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; 
• 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);

• 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 us-

postaviti unutar-sveučilišni
   servis temeljem dogovora i
   suglasnosti sastavnica.
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• Ishođeni objekti od strane Vlade Re-
publike 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:
* 21.12.2014 – 1532 zaposlena 

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

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

Splitu;
• 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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Z N A NOS T I  I S TR A Ž I VA N JE ,  UM JE TNOS T I  S T VA R A L A Š T VO
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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 Insti-
tute) 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 semi-
nara bili su povezati sva tri sudionika Triple Helix (trostruka spirala) mode-
la razvoja industrije: državne institucije (ministarstva, županije, gradove, itd), 
znanstveno-istraživačke ustanove (sveučilišta i institute) i gospodarstvo, te po-
taknuti 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. Mi-
chael Adewumi, prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta Penn State, 
jednog od najvećih i najutjecajnijih američkih sveučilišta, zajedno s prof. dr. Dra-
ganom Primorcem u utorak, 28. listopada, posjetio je Sveučilište u Splitu. Dele-
gaciju je primio rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović s pro-
rektorom prof. dr. sc. Alenom Soldom te ih odveo u obilazak Kampusa. Splitsko 
sveučilište već surađuje s Penn State sveučilištem, a u cilju je obiju instituci-
ja međusobno jačanje suradnje, s posebnim naglaskom na tehničke znanosti).

17. prosinca 2014. Kultura i umjetnost Europske platforme 2015 - poziv u okviru programa Kreativna Europa

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 su-
radnika, 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.
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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 (do-
ktorski) 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.

• Djelo „OFTALMOLOGIJA“ autora prof. dr. sc. Milana Ivaniševića i suradnika, 
odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 07. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 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. sje-
dnica 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, odobra-
va 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 neuro-
fiziologije u Hrvatskoj – CortexSTIM“ (www.cortexstim.org) predstavljen je 7. 
travnja na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.  U okviru ovog projek-
ta, vrijednog 407.320 eura, izrađen je funkcionalni prototip novog i inovativnog 
električnog stimulatora za mozak (CortexSTIM).  Riječ je o električnom stimu-
latoru 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 intra-
operativnu 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"

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 dalma-
tinskih klapa Omiš i Zaklada Ljubo Stipišić Delmata.

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. Šimi Maroviću (KBF) 
- prof. dr. sc. Juri Radniću (FGAG) 
- prof. dr. sc. Maji Pavela Vrančić (PMF)
- prof. dr. sc. Rosandi Mulić (POMF)
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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 Sena-
ta 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 Spli-
tu, 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

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 “Jadra-
nska mreža za transfer tehnologije”,  do sada najvećeg projekta kojeg je samo-
stalno koordiniralo. Projekt je osnažio suradnju mreže sveučilišta, fakulteta, 
instituta i gospodarstva, potaknuo razvoj inovacija te omogućio i ostvario ko-
ntinuiran proces prijenosa znanja i tehnologije kroz razvoj vlastitih kapaciteta, 
a sve s ciljem povećanja konkurentnosti malih i srednjih tvrtki te ukupnog go-
spodarskog rasta regije.

14. srpnja 2015. Znanstveni laboratorij Otvorena Laboratorijsko-audiometrijska komora na Medicinskom fakultetu Na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, 14. srpnja, otvorena je laboratori-
jsko-audiometrijska komora za ispitivanje slušanja i govora, elektroakustička 
ispitivanja uređaja i ispitivanja novih slušnih pomagala i terapija, u orga-
nizaciji 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 potpo-
ru 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. Natječaji Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (do-
ktorski) studij:

• Strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u 
akademskoj godini 2015./2016.

• Elektrotehnika i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, stro-
jarstva i brodogradnje u Splitu u akademskoj godini 2015./2016.

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

• Povijest teologije i kršćanskih institucija na Katoličkom bogoslovnom fakulte-
tu u Splitu u akademskoj godini 2015./2016., 12. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 16. srpnja 2015.
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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 Spli-
tu, 16. srpnja 2015.

•  Djelo „MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA“ (prijevod djela na hrvatski jezik, au-
tora: Jewetz, Melnic, Adelberg) i urednice prijevoda prof. dr. sc. Marije Tonkić, 
odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 12. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 16. srpnja 2015.

7. kolovoza 2015. Webometrics rangiranje Na Webometricsovom rangiranju Sveučilište u Splitu, zahvaljujući provede-
nom 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 predsjed-
nika 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 stal-
nom 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 aka-
demika Stjepana Gamulina, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 14. sjedni-
ca Senata Sveučilišta u Splitu, 18. rujna 2015

• Djelo „RADIOLOŠKI UREĐAJI I OPREMA U RADIOLOGIJI, RADIOTERAPI-
JI 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.

• 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 Isto-
ka i Zapada. Kulturni kontakti, transferi i razmjene Između Istoka i Zapada na Med-
iteranu /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 po-
sjetitelji imati prilike vidjeti demonstraciju tradicionalnih japanskih vještina. 
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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, Dire-
ctor of the Forensic Science Program i prof. dr. sc. Martin Tretheway, Depart-
ment of Mechanical and Nuclear Engineering, zajedno s prof. dr. sc. Draganom 
Primo-rcem, 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 fakulte-
ta 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. Delegaci-
ja Sveučilišta Penn State Hershey College of Medicine, koju čine dekan prof. 
A. Craig Hillemeier, prodekan za nastavu prof. Terry Wolpaw i direktor Cen-
tra za globalno zdravlje dr. N. Benjamin Frederick do 5. srpnja boravi u posje-
ti Sveučilištu u Splitu, odnosno Medicinskom fakultetu.  Znanost i tehnologija: 
30.siječnja 2018., Penn State University i Sveučilište u Splitu proširuju part-
nerstvo.

29. listopada 2015. Suglasnost Davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za upis studenata na posli-
jediplomski sveučilišni (doktorski) studij Građevinarstvo na Fakultetu gra-
đevinarstva, 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 provo-
di 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 skla-
du 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.
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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 REKREACI-
JA, SLOBODNO VRIJEME I DRUŠTVENI UTJECAJI“ autorice izv. prof. dr. sc. 
Nataše Zenić Sekulić, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 19. sjednica Se-
nata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015.

• 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 Spli-
tu, 17. prosinca 2015.

8. siječnja 2016. Izložba Otvorenje izložbe Zvjezdane Marguš Prohaska (Rijeka)  i Mirjane Matić (Višnjan), 
koje se održavaju u okviru ciklusa „Svatko na svojoj strani“ u organizaciji 
Sveučilišta u Splitu i Galerije Brešan Split.

28. siječnja 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „HRVATSKO PLOVIDBENO UPRAVNO PRAVO“ autora prof. dr. sc. Dra-
gana Bolanče odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 21. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 28. siječnja 2016.

• Djelo „TEHNIČKA MEHANIKA: KINEMATIKA“ autora prof. dr. sc. Željana Lozine, 
odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 21. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
28. siječnja 2016.

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.

11. veljače 2016. Javno predavanje Javno predavanje Hrvatski naš svagdašnji, održao naš istaknuti hrvatski pre-
voditelj Mate Maras.

23. veljače 2016. Izložba Izložba „Alegorija plovidbe“ umjetnika Tee Morić Šitum i Ivana Listeša u 
Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac.

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

25. veljače 2016. Natječaj Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (dokto-
rski) studij Kineziologija na Kineziološkom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 
2016./17., 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016.
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6. ožujka 2016. Izložba Izložba akademske kiparice Dijane Ive Sesartić te akademskih kipara Ivana Branka 
Imrovića i Petra Ujevića “U potrazi za svetim”. Izložbu je otvorio prof. dr. sc. Branko 
Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu, dok je u 
glazbenom programu sudjelovao je Chorus Cantores, Vranjic.

8. ožujka 2016. Regiomed Kliniken Potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta, Medicinskog fakulteta i Regiomed 
Kliniken Riječ je o jedinstvenom primjeru međunarodne suradnje u Republi-
ci Hrvatskoj gdje će jedna hrvatska visokoškolska institucija sustavno obrazovati 
njemačke liječnike za potrebe regije u kojoj djeluje 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., 25. ožujka 2016. Kazališna predstava Hrvatsko narodno kazalište Split i Sveučilište u Splitu organizirali su za stu-
dente jednu od svojih sjajnih predstava „Kašeta brokava“ autora Elvisa 
Bošnjaka i redateljice Nenni Delmestre uz simboličnu cijenu ulaznice od 20 
kuna uz predočenje x-ice. 

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

• 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.

6. travnja 2016. Koncert Simfonijski orkestar Justus Liebig Sveučilišta Giessen, u velikom amfiteatru Medi-
cinskog fakulteta, održao je cjelovečernji koncert. Tom prigodom, pod ravnanjem 
dirigenta Stefana Ottersbacha,  glazbenog ravnatelja Sveučilišta, izvedena su djela 
Ludwig van Beethoven "Coriolan - Ouverture" u c-molu, op. 62, Franz Schubert  
Simfonija "Nedovršena " nr. 7 u h-molu, D 759 i Felix Mendelssohn Bartholdy
Simfonija  Br. 5 u d-molu, op. 107 „Reformacija - Simfonija".

14. travnja 2016 Radionica Radionica o autorskim i srodnim pravima.

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 predsta-
vlja temelj za suradnju dvaju sveučilišta u području znanstvenih i stručnih pro-
jekata, kao i razmjene studenata i nastavnog osoblja.

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

22. travnja 2016. Predstavljanje knjige Predstavljanje novog broja Glasnika Društva bibliotekara Split.

22. travnja 2016. Noć knjige Otvorena izložba „Iz riznice rukopisnih ostavština Hrvatskog državnog arhiva“. 
Izložbu je otvorio prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i 
umjetnost Sveučilišta u Splitu

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.
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27. travnja 2016. Suglasnost Davanje suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske 
sveučilišne (doktorske) studije Medicina utemeljena na dokazima, Biologija no-
votvorina i Translacijska istraživanja u biomedicini te na upisne kvote za upis 
studenata na poslijediplomske specijalističke studije Klinička epidemiologi-
ja i Medicina spavanja na Medicinskom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 
2016./2017., 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. travnja 2016.

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

30. svibnja 2016. Izložba Izložba „Pet stoljeća Marulićevog Evanđelistara (1516-2016)“ na Odjelu speci-
jalnih zbirki Sveučilišne knjižnice u Splitu. Izložbu je otvorio prof. dr. sc. Branko 
Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu.

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 do-
ktorske studije strukturirane u okviru doktorskih škola.

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.

14. lipnja 2016. Izložba Otvorena izložba Vasko Lipovac: Rani radovi 1950. - 1965. 14. lipnja 2016. Izložbi 
su nazočili članovi Rektorskog zbora Republike Hrvatske kao i članovi Senata 
Sveučilišta u Splitu.

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

U glazbenom dijelu programa sudjelovali su Gudački kvartet Umjetničke aka-
demije u Splitu i novoutemeljeni Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Spli-
tu 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 stu-
denti 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.

• 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 Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016.

• 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.
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30. lipnja 2016. Natječaji Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (do-
ktorski) studij:

• Elektrotehnika i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, stro-
jarstva 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 godi-
ni 2016./2017., 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. lipnja 2016. g.

9. srpnja 2016. Regiomed Kliniken Postignut je iznimno važan dogovor o sustavnoj i višegodišnjoj edukaciji stude-
nata 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 Re-
publike Hrvatske,  prof. dr. Zoran Đogaš, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Splitu i prof. dr. Ante Tonkić, prodekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Spli-
tu bila je bavarska ministrica zdravstva i znanosti gospođa dr. Melanie Huml. Ti-
jekom 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 Splitu.

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.

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 fakulte-
ta 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 partne-
ri, 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 mediteran-
skom 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 su-
radnji s Veleposlanstvom Velike Britanije.

27. rujna 2016. Izložba Izložba dvojice slikara Emil Bobanović Čolić (Monza / Zagreb / Kuna) i Žarko 
Čović (Tučepi / Zagreb) iz ciklusa „Svatko na svojoj strani“ u Sveučilišnoj galeriji 
Vasko Lipovac, u organizaciji Sveučilišta u Splitu i Galerije Brešan.
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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.

• 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. 

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 Poslo-
vna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, 28. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 29. rujna 2016.

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 Medi-
teranske 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 ra-
zvojem 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 re-
zultata 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.

• 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.

• 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. sjedni-
ca Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016.

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. sjedni-
ca Senata Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016.

4. studenog 2016. Odobreni studijski
program

Poslijediplomski specijalistički studij Medicina spavanja - Sleep Medicine Medi-
cinskog 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)
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24. studenog 2016. Sveučilišni udžbenici • Djelo „IDEAL VLADAVINE PUKA: UVOD U FILOZOFIJU DEMOKRACIJE“ auto-
ra prof. dr. sc. Pave Barišića, odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 30. sje-
dnica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016.

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

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

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. 

• 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.

• 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. 

26. siječnja 2017. Nagrada za znanost i
umjetnost Sveučilišta u 
Splitu – 34. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu

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 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
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26. siječnja 2017. Nagrada za znanost i
umjetnost Sveučilišta u 
Splitu – 34. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu

DRUŠTVENE ZNANOSTI
• Damir Sekulić, Kineziološki fakultet
• Nataša Zenić-Sekulić, Kineziološki fakultet

HUMANISTIČKE ZNANOSTI
• Mislav Kukoč, Filozofski fakultet
• Ivana Tomić Ferić, Umjetnička akademija

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 KINE-
ZIOLOGIJI I SPORTU“ autora doc. dr. sc. Dražena Čulara, prof. dr. sc. Gora-
na Sporiša i dr. sc. Krešimira Šamije,  odobrava se kao sveučilišni udžbenik, 35. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. veljače 2017.

1. ožujka 2017. Izložba Izložba pod nazivom  „Brodo-lego, Trogir-brodo“ akademskog kipara Vilima Hal-
bärtha u Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“. Umjetnik nastavlja sa ciklusom 
prijašnjih izložbi ostajući  i dalje  posvećen tradiciji i umijeću brodogradnje.

15. ožujka 2017. Izložba Izložba pod nazivom „ Ritam“ akademskog kipara Vitolda u Sveučilišnoj galeri-
ji Vasko Lipovac. Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i Grada 
Splita, a ostaje otvorena do  31. ožujka. Kustosica izložbe je Iris Slade, a otvorio je 
prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta 
u Splitu.

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

22. ožujka 2017. Književna večer Večer posvećena Pepiti Turini, čileanskoj književnici hrvatskih korijena u po-
vodu 110. godišnjice njenog rođenjau multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne 
knjižnice u Splitu. Događaj se odvijao u organizaciji Sveučilišta u Splitu, 
Sveučilišne knjižnice, Filozofskog fakulteta – Centra za hrvatske studije u svije-
tu i Hrvatske matica iseljenika podružnice Split.

5. travnja 2017. Kultura i umjetnost Kulturna manifestacija Dan Ekvadora u multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne 
knjižnice u Splitu. Događaj organiziraju Sveučilište u Splitu, Sveučilišna 
knjižnica, Filozofski fakultet – Centar za hrvatske studije u svijetu i Hrvatska 
matica iseljenika podružnica Split.

6. travnja 2017. Izložba Otvaranje samostalnih izložbi iz ciklusa „Svatko na svojoj strani“  umjetnika 
Mirjane Zirdum (Malinska) i Gorana Milinkovića (Mostar) u Sveučilišnoj galeri-
ji Vasko Lipovac.
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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 napre-
dak Sveučilišta u Splitu u ožujku 2017. u odnosu na svibanj 2016. na svim polji-
ma. Sveučilište u Splitu je u više kategorija i prema različitim kriterijima analize 
prvo u Hrvatskoj među svim  sveučilištima te je jedino iznad svjetskog prosjeka.

12. travnja 2017. Kultura i umjetnost Kulturna manifestacija Dan Argentine u multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne 
knjižnice u Splitu. Događaj organiziraju Sveučilište u Splitu, Sveučilišna 
knjižnica, Filozofski fakultet – Centar za hrvatske studije u svijetu i Hrvatska 
matica iseljenika podružnica Split.

12. travnja 2017. Kultura i umjetnost Kulturna manifestacija Večer Australije u multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne 
knjižnice u Splitu. Događaj organiziraju Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica, 
Filozofski fakultet – Centar za hrvatske studije u svijetu i Hrvatska matica iselje-
nika podružnica Split.

18. travnja 2017. Koncert Koncert AP zbora "Silvije Bombardelli" i komornog zbora škole Groton-Dunsta-
ble iz SAD-a.

20. travnja 2017. Izložba Otvorena izložba „Dah Mediterana“ na kojoj izlažu  akademski umjetnici  Želimir 
Borić, Ivan Branko Imrović i Robert Budor u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac.
Kustosica izložbe je Marijana Paula Ferenčić, a otvorio je prof. dr. sc. Branko 
Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu.

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

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

• Elektrotehnika i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, stro-
jarstva 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.

4. svibnja 2017. Koncert S/UMAS ansambl nastupio je na festivalu suvremene glazbe - IZLOG SUVRE-
MENOG ZVUKA, u Polukružnoj dvorani Teatra &td u Zagrebu.

4. svibnja 2017. Kultura i umjetnost Svečano otvoren Međunarodni festival glumačkih akademija na Sceni A Umje-
tničke akademije Sveučilišta u Splitu.

24. svibnja 2017. Kultura i umjetnost Kulturna manifestacija Dan Čilea u multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne 
knjižnice u Splitu. Događaj organiziraju Sveučilište u Splitu, Sveučilišna 
knjižnica, Filozofski fakultet – Centar za hrvatske studije u svijetu i Hrvatska 
matica iseljenika podružnica Split. Nazočnima se tom prigodom obratio konzul 
Veleposlanstva Republike Čile u Zagrebu Maximilian Jare.
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25. svibnja 2017. Počasni doktorati Prof. dr. sc. Luki Milasu, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017.
Mati Marasu, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017.

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.

• 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. 

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

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

29. lipnja 2017. Natječaji Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (do-
ktorski) 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 fakulte-
tu u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., 42. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 29. lipnja 2017. 

29. kolovoza 2017. Izložba Izložba  „Sanjala sam neka daleka prostranstva“  akademske slikarice Tatjane 
Politeo u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac.

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-za-
greb-grad-pod-marjanom-postaje-hit-i-izvan-hrvatske-uskoro-ce-imati-cak-
tri-tisuce-stranih-studenata.

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 Elektrotehni-
ka i informacijska tehnologija te Strojarstvo i prof. dr. sc. Borisu Trogrliću, deka-
nu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije za izvođenje poslijediplom-
skog studija Građevinarstvo.
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20. rujna 2017. Izložba Otvorena izložba E. Dragičevića "Iluzija sigurnosti" u Sveučilišnoj galeriji Vasko 
Lipovac. Kustosica izložbe Iris Slade , a otvorio je prof. dr. sc. Branko Matulić, 
prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu.

20. rujna 2017. Simpozij Osmi međunarodni simpozij Umjetnost i znanost u razvoju životnog potenci-
jala u organizaciji Hrvatske udruge za psihosocijalnu onkologiju, sofrologiju i 
art terapiju, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (UMAS), Međunarodne 
udruge za kliničku bioetiku (ISCB) i drugih suradnih institucija.

23. rujna 2017. Koncert Polukoncertna izvedba opere "Krunidba Popeje" skladatelja C. Monteverdija, 
realizirana u sklopu međunarodnog studentskog projekta MUSICA PERPET-
UA, u Galeriji Meštrović. U izvedbi sudjeluju solisti i orkestar  mjetničke aka-
demije Sveučilišta u Splitu i Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Splitu Silvije 
Bombardelli pod ravnanjem maestra izv. prof. Egona Mihajlovića, na Akademi-
ji za glasbo u Ljubljani. Projekt realiziran iz sredstava financiranja studentskih 
projekata iz studentskih upisnina Sveučilišta u Splitu.

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.

• 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.

28. rujna 2017. Natječaj Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (do-
ktorski) studij Humanističke znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu u aka-
demskoj godini 2017./2018., 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. rujna 
2017. 

29. rujna 2017. Kultura i umjetnost Izložba o životu i djelu don Ante Petravića u Sveučilišnoj knjižnici. Otvore-
nju su nazočili i prisutne pozdravili prof.dr.sc. Branko Matulić, prorektora za 
kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu, Jelena Hrgović, zamjeni-
ca gradonačelnika Grada Splita te ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Splitu
Mirta Matošić.

4. listopada 2017. Koncert Defile Orkestra Hrvatske ratne mornarice na Kampusu Sveučilišta u Spli-
tu. Tom prigodom su studenti i djelatnici sastavnica Sveučilišta, kao i zainte-
resirani građani, imali priliku čuti izvedbe koračnica i domoljubnih pjesma-
ma Orkestra HRM-a, koji su ovaj koncert poklonili splitskom sveučilištu uoči 
nadolazećeg praznika Dana neovisnosti Republike Hrvatske.

19. listopada 2017. Izložba Izložba učeničkih radova  1. i 3. razreda  Škole likovnih umjetnosti pod nazivom 
„Pjat…“, u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac u sklopu koje su učenici oslikali 
60 tanjura, kombiniranom tehnikom pod mentorstvom autorice projekta  prof. 
Vanje Rogošić – Ojdenić. Izložbu j otvorio prof. dr. sc. Branko Matulić, prore-
ktor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu. Izložba je nastala u 
suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te ima za cilj skrenuti pozo-
rnost na važnost komunikacije unutar obitelji i zajedničkih rituala koji u suvre-
menom svijetu pomalo nestaju, a važni su u zaštiti i unapređenju  mentalnog 
zdravlja svake obitelji. 
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20. listopada 2017. Konferencija Svečano otvorena međunarodna konferencija RECH4 Odsjeka konzervacije-
restauracije Umjetničke akademije. Na konferenciji sudjeluje preko stotinu su-
dionika iz Hrvatske i inozemstva (Portugal, Španjolska, SAD, Nizozemska, Italija,
Litva, Njemačka, Slovenija, Crna Gora), a dobrodošlicu im je iskazo prof. dr. sc. 
Branko Matulić, prorektor  za umjetnost, kulturu i kvalitetu Sveučilišta u Splitu.

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.

• 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. 

• Djelo „UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM“ autora doc. dr. sc. Željka Matelja-
ka, 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. 

7. studenog 2017. Izložba Otvaranje izložbe slika Jagode Kecman po nazivom „Litrati moje duše“, uz promo-
ciju njene knjige „Štorije moga ditinjstva“u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac.

15. studenog 2017. Izložba U povodu Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju otvorena izložba pod nazivom 
DNEVNIK KAOSA u Galeriji Emaneul Vidović.

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.

30. studenog 2017. Suglasnost Davanje suglasnosti na upisne kvote za upis studenata na poslijediplom-
ski 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. 

30. studenog 2017. Natječaji • Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (dokto-
rski) studij Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta u Splitu u akademskoj godi-
ni 2017./2018., 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017.

• Raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (do-
ktorski) studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znano-
sti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu u akademskoj godini 
2018./2019., 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. 

30. studenog 2017. Markica izvrsnosti Oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena doktorskom studiju TRIBE Medicin-
skog fakulteta u Splitu.

1. 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.

7. prosinca 2017. Izložba Izložba „Glas i ništa više“  dubrovačke umjetnice Ivane Pegan Baće u Sveučilišnoj 
galeriji Vasko Lipovac.
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21. prosinca 2017. Sveučilišni udžbenik Djelo „MEDICINSKA BIOKEMIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA U KLINIČKOJ 
PRAKSI, II. DOPUNJENO I IZMIJENJENO IZDANJE“ autora prof. dr. sc. Eliza-
bete 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.

17. siječnja 2018. Koncert Koncert studenata gitarističkog odjela Umjetničke akademije u Splitu

26. siječnja 2018. Izložba U Noći muzeja, u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac splitskoj publici predstavi-
lo se dvoje umjetnika, Ana-Marija Smoljanec i Vlado Tuđa. Izložba je to  iz ciklu-
sa „Svatko na svojoj strani“ i nastavak je još jedne uspješne suradnje sa Galeri-
jom Brešan. 

3. veljače 2018. Kultura i umjetnost U povodu 550. obljetnice smrti Johannesa Gutenberga, izumitelja tiskarskog 
stroja, u subotu, 3. veljače, s početkom u 11 sati u Sveučilišnoj galeriji Vasko Li-
povac upriličit će se svečano otkrivanje spomenika J. Gutenbergu. Gutenbergo-
vo poprsje rad je akademskog kipara Tomislava Šalova. Riječ je o prvom spo-
meniku ovom velikanu u Hrvatskoj, a Sveučilišnoj knjižnici u Splitu darovat će 
ga Hrvatsko-njemačko društvo.

14. ožujka 2018. Izložba Samostalna izložba Josipa Radića pod nazivom „Pogled prema gore“.

21. ožujka 2018. Koncert Sedma manifestacija Dani Bacha pod nazivom „Bach 333“.  Od 21. do 25. ožujka 
održala su se četiri koncerta, među njima po prvi puta u Hrvatskoj dvije uza-
stopne integralne izvedbe Bachovih ciklusa za violončelo i violinu solo. 

5. travnja 2018. Izložba Otvorena izložba Željka Bubala u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac.

16. travnja 2018. Izložba Izložba „Izraelska otkrića i razvoj koji su utjecali na svijet“.

17. travnja 2018. Izložba Izložba pod nazivom „50 godina Splita 3 - ulice, kvartovi, stanovnici“ povo-
dom polustoljetne godišnjice nastanka ovog splitskog kvarta, otvorena je, u 
Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac. Autorice izložbe prof. dr. sc. Višnja Kukoč 
i Jelena Borota su u sveobuhvatnom izložbenom projektu dale potpuni uvid u 
projektno-urbanistički pothvat koji je bio izvan svoga vremena, a zauvijek je 
promijenio fizionomiju grada Splita i postao i ostao trajna vrijednost moderne 
hrvatske i europske arhitekture i urbanizma.

17. travnja 2018. Noć knjige Noć knjige u povodu Međunarodnog dana knjige i autorskih prava i Dana 
hrvatske knjige, a ovogodišnja tema joj je “Budućnost knjige”. 

4. -9. svibnja 2018. Kultura i umjetnost Međunarodni festival glumačkih akademija na Sceni A Umjetničke akademije 
Sveučilišta u Splitu.

15. -19. svibnja 2018. Kultura i umjetnost Održan „Split Art Convention“, umjetnički festival u organizaciji studena-
ta Umjetničke akademije i Filozofskog fakulteta, s bogatim programom koji 
ima i edukacijski karakter. Festival je zamišljen kao međunarodna platfo-
rma za izlaganje i predstavljanje suvremenih studentskih radova, te njihovo 
povezivanje kroz suradnju i druženje. 
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28. lipnja 2018. Javni poziv Sveučilište u Splitu objavljuje poziv za iskazivanje interesa za izlaganje u 
Sveučilišnoj knjižnici u Splitu/Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“, Ruđera 
Boškovića 31, Split. Ovaj poziv odnosi se za sudjelovanje u godišnjem izlagačkom 
programu za 2019. godinu.

9. srpnja 2018. Izložba U Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac, otvorena je samostalna izložba Davora 
Gopca  „Volim crtane filmove“.

16. srpnja 2018. Izložba Samostalna izložba Admira Mujkića „Izbor radova iz grafičkih mapa 'Ribolik' i 
'Karavani' – grafike i objekti“ otvorena je u Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“.

23. srpnja 2018. Izložba Samostalna izložba „Prostor boje“ Jakova Žapera, akademskog slikara – grafi-
čara održana je u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac

22. kolovoza 2018. Izložba Izložbom „Noćni let za jug“ autorice Jagode Mihanović u Sveučilišnoj galeriji 
Vasko Lipovac otovrena je nova izlagačka sezona na Sveučilištu u Splitu. Izložba 
je realizirana uz potporu Grada Splita, a podržana je i od strane Ministarstva ku-
lture u sklopu projekta „Europska godina kulturne baštine 2018.“ U glazbenom 
dijelu programa sudjelovali su Damira Bašić (viola) i Toni Divić (gitara).

18. rujna 2018. Magna Charta
Universitaum

Svečanom ceremonijom na University of Salamanca, prorektor prof. dr.  sc. Alen 
Soldo u ime Sveučilišta u Splitu stavio potpis na dokument Magna Charta Uni-
versitatum.

21. rujna 2018. Otvaranje preuređene 
zgrade Poljičanka

Prigodnom svečanošću otvorena preuređena zgrada Poljičanke i dana na upo-
rabu studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta.

21. rujna 2018. Donacija i izložba Slikar i kipar Ivan Branko Imrović donirao vrijednu zbirku crteža Sveučilištu 
u Splitu koja će biti trajno pohranjena na Odjelu specijalnih zbirki Sveučilišne 
knjižnice. Tim povodom je organizirana i popratna izložba s bogatim katalogom.
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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 Stu-
dentski 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 invali-
ditetom 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. 

22. siječnja 2015. Izvješće Izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja cjelokupne razine 
studija za akademsku godinu 2013./2014., 04. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 22. siječnja 2015. 

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 javnog prijevoza redovitih 
studenata Sveučilišta u Splitu od 01. siječnja do 31. srpnja 2015. godine, 04. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. 

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 pred-
diplomskih 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. 

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 udalje-
no učenje,  koja će omogućiti studentima, budućim nastavnicima, stjecanje i 
prenošenje znanja u virtualnom okruženju putem tehnologije.
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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 se-
mestar akademske godine 2014./2015., 10. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
21. svibnja 2015. 

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, Jadroli-
nija, 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 zani-
manja

U prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta svečano su uručeni 
ugovori financirani sredstvima Europskoga socijalnog fonda u sklopu proje-
kta Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Od ukupno 30 odobrenih projeka-
ta, njih pet je dodijeljeno sastavnicama splitskog sveučilišta (Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Pomorskom Fakultetu, 
Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, Kineziološkom fakulte-
tu 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 izra-
du novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja u skladu s potre-
bama 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 Se-
nata 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. 

18. lipnja 2015. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada za ljetni se-
mestar akademske godine 2014./2015. 14. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 18. rujna 2015. 

2. srpnja 2015. Nastavne baze Potpisan sporazum o suradnji HRT-a i Sveučilišta u Splitu

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

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 obra-
zovanja, 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. ru-
jna 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, Ministarst-
vom znanosti, obrazovanja i sporta sklopi Ugovor o punoj subvenciji partici-
pacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih 
troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim go-
dinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 14. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 18. rujna 2015. 

18. rujna 2015. Odluka Odluka o osnivanju sastavnice Sveučilišta u Splitu pod nazivom Sveučilišni cen-
tar 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. 

15. listopada 2015. Izrade standarda
zanimanja

Održana uvodna konferencija vezana uz projekt „Izrada standarda zanima-
nja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa“ prijavitelja 
Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

21. listopada 2015. Sport Sveučilište u Splitu na UniSport Finalsima u Poreču osvojilo 13 medalja.

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. 

3. studonog 2015. Student Business
e-Academy

Sveučilište u Splitu budućim prijaviteljima na Erasmus+ natječaje predstavi-
lo 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 redo-
vitih 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.
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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 zaniman-
ja 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 parao-
limpijskim savezom,  Hrvatskim kineziološkim savezom i Alumni udrugom 
Kineziološkog fakulteta u Splitu, provodi EU projekt „Razvoj standarda zani-
manja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u kineziologi-
ji“ iz OP Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Standardi zanimanja u Kine-
ziologiji i sportu,izrađeni u sklopu tog projekta.

2. veljače 2016. Projekt Projekt "Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente".

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 mini-
strice 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. 

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

25. veljače 2016. Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika o postupku provedbe natječaja za studentske pro-
grame Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, 22. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 25. veljače 2016. 

25. veljače 2016. Plan upisa Plan upisa studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studi-
ja u akademskoj godini 2016./2017., 22. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. 
veljače 2016. 

25. veljače 2016. Odluka Omogućavanje nastavka školovanja i studiranje na sastavnicama Sveučilišta u 
Splitu, korisnicima ustanova socijalne skrbi, a što uključuje upis, smještaj i sti-
pendiranje korisnika tijekom studiranja, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 25. veljače 2016. 

4. ožujka 2016. Kalendar nastavne
djelatnosti

Kalendar nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2016./2017., 23. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 24. ožujka 2016. 

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. 

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 ve-
likom 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 preddi-
plomskog 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. 

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. 

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. 

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. 

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

27. lipnja 2016. Studentski život Izložba najboljih radova studenata arhitekture na FGAG

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. 

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. 

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 iza-
bralo kvalitetne projekte – zaključio je rektor Anđelinović.
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1. srpnja 2016. Suradnja Potpisan Sporazum sa Sveučilištem Hankuk iz Južne Koreje Izaslanstvo 
Sveučilišta Hankuk iz Južne Koreje predvođeno rektorom prof. dr. Kim InChu-
lom, 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.

15. srpnja 2016. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje studentskih programa u 2016. go-
dini, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 15. srpnja 2016. 

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

25. kolovoza 2016. Student Business
e-Academy

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

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 studi-
jskih programa od 16. rujna 2016. godine (Klasa: 602-04/16-04/00433, Urbroj: 
533-20-16-0004)

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 Se-
nata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. g.

29. rujna 2016. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju rada stručnih i admini-
strativnih službi te drugih vidova studentskog života za akademsku godinu 
2015./2016., 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. rujna 2016. 

29. rujna 2016. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada za ljetni se-
mestar akademske godine 2015./2016., 28. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 29. rujna 2016. 

30. rujna 2016. Izrade standarda
zanimanja

Završna konferencija projekta „Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifi-
kacije stručnjaka za obrazovanje odraslih“ održana je u petak, 30. rujna, u pros-
torijama Filozofskog fakulteta na Peristilu. Na konferenciji su  predstavljeni re-
zultati projekta, standardi zanimanja i standardi kvalifikacija za stručne profile 
nastavnika u obrazovanju odraslih i andragoga.

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

• preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih te integriranih pred-
diplomskih i diplomskih sveučilišnih studija;

• diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija, 30. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. 

24. studenog 2016. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava doznačenih za subvencije participacija redo-
vitih 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. 

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

27. listopada 2016. Izvješće Izvješće o provedenom programu cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program 
postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studena-
ta Sveučilišta u Splitu“ za akademsku godinu 2015./2016., 29. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2016. 

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

27. listopada 2016. Studentski standard Svečano otvoreni novi prostori za aktivnosti studenata Sveučilišta u Splitu Stu-
denti 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 udru-
ge i pružilo pomoć za uspješno studiranje.  Svoje mjesto su u Zrinsko Franko-
panskoj 38 našli Studentski zbor Sveučilišta u Splitu te krovna alumni udruga 
ASUS, internacionalni studenti kao i Centar za savjetovanje studenata u okvi-
ru kojeg će djelovati Savjetovalište za upravljanje karijerama, Savjetovalište za 
studente s invaliditetom, Medicinsko savjetovalište, Psihološko savjetovalište, 
Kineziološko savjetovalište, Savjetovalište za međureligijski dijalog i student-
ski 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, Ocea-
nus, Sekcija za neuroznanost, ESN.

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 pro-
grama 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 pro-
grama 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)
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7. prosinca 2016. Dvorana Svečano otvorena preuređena dvorana na UMAS-u, Povodom Dana Akademi-
je, 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 aka-
demije u Splitu i Sveučilišta već i grada Splita.

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

22. prosinca 2016. Pravilnik Pravilnik o dodjeli stipendije studentima Sveučilišta u Splitu, 33. sjednica Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. 

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. 

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. 

17. siječnja 2017. Promocija HNK Split Hrvatsko narodno kazalište Split u siječnju na Kampusu organizira akciju prodaje 
ulaznica za svoje predstave po pristupačnimm, studentskim cijenama.

26. siječnja 2017. Suglasnost Suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta u Splitu o imenovanju članova Medi-
cinskog savjetovališta u sklopu Centra za savjetovanje Sveučilišta u Splitu, 34. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. 

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. 

26. siječnja 2017. Program cjeloživotnog
obrazovanja

Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obitelji-
ma 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)

22. veljače 2017. Kazališna predstava Predstava "Neprijatelj naroda", H. Ibsena u režiji Nenni Delmestre za studente.

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 stu-
dentske programe u 2016. godini, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. 
veljače 2017. 

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

29. ožujka 2017. Izvješće Analiza izvještaja čelnika sastavnica o provedenim razgovorima sa najlošije 
ocjenjenim nastavnicima u akademskoj godini 2015./2016., 37. sjednica Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. 

29. ožujka 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za potpisivanje Sporazuma o ustroja-
vanju posebnog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studi-
ja „Vojno pomorstvo“ sa Vladom Republike Hrvatske“, 37. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. 

29. ožujka 2017. Pravilnik Pravilnik o dodatnoj stručnoj praksi na Sveučilištu u Splitu, 37. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. 

29. ožujka 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu za pregovore sa Ministarstvom zna-
nosti 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. 

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

13. travnja 2017. Pravilnik Akcijski plan za reorganizaciju postojećih i uspostavu novih preddiplomskih i di-
plomskih studija mediteranske orijentacije sukladno Strategiji Sveučilišta u Spli-
tu za 2017. godinu, 38. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 13. travnja 2017. 

13. travnja 2017. Kalendar nastavne
aktivnosti

Kalendar nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2017./2018., 38. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 13. travnja 2017. 

27. travnja 2017. Natječaj Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddi-
plomskog 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. 

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. 

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. 

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 o ustrojavanju posebnog studija Voj-
no 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. 
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25. svibnja 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju nastavnog rada na Sveuči-
lištu u Splitu za zimski semestar akademske godine 2016./2017., 41. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. 

25. svibnja 2017. Izmjene Izmjene anketnog upitnika za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studi-
ja, 41. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. svibnja 2017. 

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. 

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 Sen-
ata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

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. 

29. lipnja 2017. Odluka Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje studentskih programa na Sveuči-
lištu u Splitu u 2017. godini, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 
2017. 

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. 

29. lipnja 2017. Program cjeloživotnog
obrazovanja

Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje Prirodo-
slovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Odluka o odobravanju programa 
cjeloživotnog učenja Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko 
obrazovanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu s 42. sjednice Se-
nata 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 Sum-
mer 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, stro-
jarstva 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-računo-
vodstveni forenzičar u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, kojim 
predlaže ministru nadležnom za rad upis standarda zanimanja Financijsko-
računovodstveni forenzičar u Podregistar standarda zanimanja.
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13. srpnja 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju rada stručnih i admini-
strativnih 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 po-
vijest 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 odobra-
vanju programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Razlikovni program za upis 
diplomskog sveučilišnog studija Brodogradnje Fakulteta elektrotehnike, stro-
jarstva 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 Spli-
tu, 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. 

26. listopada 2017. Izvješće Izvješće o broju upisanih studenata u I. godinu u akademskoj godini 2017./2018.:

• preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih te integriranih pred-
diplomskih i diplomskih sveučilišnih studija;

• diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija, 46. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. 

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 dip-
lomski 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 se-
mestar akademske godine 2016./2017., 46. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 26. listopada 2017. 

26. listopada 2017. Program cjeloživotnog
obrazovanja

Ljetna škola male brodogradnje Pomorskog fakulteta u Splitu, Odluka o odo-
bravanju programa cjeloživotnog učenja Ljetna škola male brodogradnje Po-
morskog fakulteta u Splitu s 46. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu od 26. listo-
pada 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0046, Urbroj: 2181-202-03-01-17-0021).

26. listopada 2017. Program cjeloživotnog
obrazovanja

Interakcije - Radionica spekulativnog dizajna Umjetničke akademije u Splitu, 
Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog učenja Interakcije – Radioni-
ca spekulativnog dizajna Umjetničke akademije u Splitu s 46. sjednice Sena-
ta Sveučilišta u Splitu od 26.listopada 2017. godine (Klasa: 003-08/17-05/0046, 
Urbroj: 2181-202-03-01-17-0022).
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30. studenog 2017. Pravilnik Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u 
Splitu, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. 

30. studenog 2017. Program cjeloživotnog
obrazovanja

Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodi-
plomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine Eko-
nomskog fakulteta u Splitu, Odluka o odobravanju programa cjeloživotnog 
učenja pod nazivom Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane stu-
dente 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 ce-
ntra Split, Sveučilišta u Splitu i Studentskog zbora i studentske udruge Virtua-
lni 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 na-
vedene 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 Stu-
dentskog 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 Spli-
tu u akademskoj godini 2016./2017., 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. 
prosinca 2017. 

21. prosinca 2017. Pravilnik Pravilnik o dodjeli stipendije studentima Sveučilišta u Splitu, 49. sjednica Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. 

21. prosinca 2017. Izvješće Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju rada cjelokupne razine studi-
ja za akademsku godinu 2016./2017., 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. 
prosinca 2017. 

21. prosinca 2017. Izvješće Pregled izvještaja čelnika sastavnica o provedenim razgovorima sa najlošije 
ocjenjenim nastavnicima u akademskoj godini 2016./2017., 49. sjednica Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. 

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 Spli-
tu, 21. prosinca 2017. 

9. siječnja 2018. Združeni studij U Kaunasu (Litva) počela nastava na međunarodnom združenom studiju čiji je 
nositelj Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu.
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25. siječnja 2018. Odobreni studijski
program

Preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost Filozofskog 
fakulteta u Splitu, Odluka o osnivanju/prihvaćanju studijskog programa pred-
diplomski 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 Reko-
nstrukcija 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“, Pomo-
rskog 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).

14. ožujka. 2018. Potpisani ugovori Održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendije Sveučilišta u Splitu.

20. travnja 2018. Nastavne baze Obilježen dan nastavnih baza.

24. svibnja 2018. Studentski sport Otvorena tri nova cageball terena na krovu Studentskog doma Dr. Franjo 
Tuđman. 

13. lipnja 2018. Potpisani ugovori Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i studenti nositelji 
projektnih aktivnosti (predstavnici studentskih udruga i pojedinci) potpisali su 
Ugovore o dodjeli nenatječajnih sredstava ostvarenih iz upisnina studenata 
Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018.

23. srpnja 2018. Potpisani ugovori Rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović i studenti nositelji pro-
jektnih aktivnosti (predstavnici studentskih udruga i pojedinci) potpisali su Ugo-
vore o dodjeli natječajnih sredstava ostvarenih iz upisnina studenata Sveučilišta 
u Splitu u akademskoj godini 2017./2018.
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6. listopada 2014. Posjet Predsjednik Josipović posjetio Sveučilište u Splitu. Uprava Sveučilišta je s Pre-
dsjednikom 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 zain-
teresirani  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 gospo-
darstva 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 pro-
vode na Sveučilištu u Splitu ispričali su korisnici projekata koje je sufinancirala 
Splitsko-dalmatinska županija.

4. veljače 2015. Projekt postakade-
mskog zapošljavanja

Predstavljanje radne verzije Projekta postakademskog samozapošljavanja.

26. veljače 2015. Projekt postakade-
mskog zapošljavanja

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović primila ministra 
Mornara i izaslanstvo Splitskog i Zagrebačkog sveučilišta koji su joj predstavili 
Projekt postakademskog samozapošljavanja studenata.

26. veljače 2015. Projekt postakade-
mskog 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. 

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 ja-
vnim 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 za-
jednice te posebno uvažavanje i shvaćanje drugog i drugačijeg, različitih i su-
protnih mišljenja, stavova i svjetonazora.
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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 infrastuktu-
ru, odnosno nastavak izgradnje sveučilišnog kampusa.

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, po-
tpisan 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 Spli-
tu, 21. svibnja 2015. 

12. lipnja 2015. Posjet Održan sastanak u Nadbiskupskoj palači. Susret nadbiskupa splitsko-ma-
karskog mons. dr. Marina Barišića, prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, rekto-
ra Sveučilišta u Splitu, splitsko-dalmatinskog župana Zlatka Ževrnje i grado-
načelnika 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 Spli-
ta 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 postaka-
demskog 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 Bo-
ban, Zvonimir Akrap, član Uprave Societe generale - Splitske banke, Dijana 
Ćosić, direktorica regionalnog centra Zagrebačke banke, Mario Žižek, zamjen-
ik predsjednika Uprave Raiffeisen banke, za UNIQA osiguranje Branka Peran, 
regionalni koordinator Bankoosiguranja, Miroslav Ivić, predsjednik Uprave Slo-
bodne 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 Za-
grebu 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 postakade-
mskog 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 prorek-
toricom 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 sa-
stanku 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 aglomeracije Split. Isto tako, gradonačelnik 
Baldasar u ime Grada Splita kao nositelja izrade Strategije potpisao je s pred-
stavnicima Sinja, Kaštela, Trogira, Dugopolja, Klisa, Lećevice, Muća i Podstrane 
Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeraci-
je. 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 re-
alizaciji programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih spo-
sobnosti studenata Sveučilišta u Splitu.
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9. prosinca 2015. Studentski poduzetnički 
inkubator

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu otvoren je Studentski poduzetnički inkuba-
tor za studente Sveučilišta u Splitu. Osmišljen je nakon pet generacija uspješno 
održanih Poduzetničkih Akademija Ekonomskog fakulteta, šestotjednog pro-
grama 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 po-
slovnih modela, ne samo za vrijeme trajanja programa Poduzetničke Aka-
demije.   Ciljne skupine su studenti i diplomanti, od kojih neki već imaju defini-
rane 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 soci-
jalnog 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.

17. veljače 2016. Promotivne brošure 
Sveučilišta

Promotivne brošure Sveučilišta,  izrađene u sklopu projekta TTAdria - Jadran-
ska mreža za transfer tehnologije, kojeg je u razdoblju do kolovoza 2015. pro-
vodio Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu. Brošure prikazu-
ju 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 prepoznatlji-
vost 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" Gla-
vni cilj radionice koju su zajednički organizirali Ministarstvo znanosti, obra-
zovanja 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 tehnolo-
gije Sveučilišta u Splitu u travnju, uz potporu Europske poduzetničke mreže i Eu-
ropskog IPR Helpdeska, organizira Mjesec intelektualnog vlasništva prilikom čega 
će se održati 4 radionice na kojima će sudjelovati uvaženi hrvatski stručnjaci s bo-
gatim iskustvom u području intelektualnog vlasništva. Radionice će kroz zanimlji-
va 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“.
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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 identi-
fikaciju žrtava, dok su studenti Forenzike već nekoliko puta 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 rea-
lizaciji Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposo-
bnosti 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, info-
rmacijsku 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. Sve-
nom 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 umjetno-
sti, 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 su-
dionici bili Andro 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 pridoni-
jeti uravnoteženju tržišta rada. 
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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 pridoni-
jeti 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 pre-
dstavili "Regionalni centar za edukacije o EU fondovima i poduzetništvu", koji 
će u listopadu početi s radom. Predstavljanju su nazočili župan Splitsko-da-
lmatinske 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 Spli-
tu te implementacije projekta “E-poslovanje", financiranog sredstvima Euro-
pske unije. Centar će biti smješten na dvije lokacije: Ekonomskom fakultetu i 
Prirodoslovno-matematičkom, a obje dvorane bit će  opremljene najmoderni-
jom 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 udru-
ge 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.

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 ro-
kovi i nositelji

• Državni proračun - Sudjelovanje u izradi razdjela visokog obrazovanja i znano-
sti, osnivanje povjerenstava koje čine nadležni prorektori  i rukovoditelji fina-
ncijskih 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.
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14. studenog 2016. Manifestacija Manifestacija Global Entrepreneurship Week Split (GEW), koju organizira Stu-
dentski 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. Mini-
stru je predstavljen koncept nastavnih baza, koji je osmišljen s ciljem da se stu-
dentima pruže praktična znanja i poveća zapošljivost, te Program postakade-
mskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata.

30. studenog 2016. Konferencija Konferencija Nova infrastruktura za suradnju Sveučilišta u Splitu i gospoda-
rstva u 21. stoljeću, na kojoj je Sveučilište javnosti i gospodarstvenicima predstavi-
lo 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 medi-
cinskih 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 ko-
jima bi se radni odnos za liječnike koji su istodobno i nastavnici sastojao od 
60% rada u bolnici, i 60% rada na fakultetima.
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16. veljače. 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. sc. 
Šimuna Anđelinovića

- Rektorski zbor RH prihvaća prijedlog koji je pripremilo Povjerenstvo za izra-
du modela kriterija za napredovanje nastavnika i raspodjelu koeficijenata. 
Prihvaćen je model raspodijele koeficijenata na temelju kojeg bi se popunjava-
la radna mjesta na sveučilištima, a „malim“ sveučilištima bi se pomoglo ekstra 
koeficijentima dodanim na usvojeni model. Nove koeficijente treba raspodjelji-
vati po sveučilištima prema predloženom modelu, a od ministra znanosti obra-
zovanja treba zatražiti angažman u Vladi RH radi osiguravanja dodatnih koefici-
jenata 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 be-
spovratnih sredstva „Podrška razvoju Centara kompetencija“ objavilo Li-
stu odabranih prijavitelja na kojoj se našao i Projekt STem Cekom – ce-
ntar 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 part-
nera 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 potvrdi-
lo da  ispunjava kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projekt-
nih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Cen-
tara 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 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?“ 

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 Izrael-
skog vijeća za visoko obrazovanje.

29. ožujka 2017. Odluka Senat Sveučilišta u Splitu kao kandidate Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavni-
ca (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 2017.
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29. ožujka 2017. Odluka 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 Šimu-
ndić, Pravni fakultet u Splitu,

 4. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE KEMIJSKO INŽENJERSTVO, RUDARSTVO, 
    NAFTA I GEOLOŠKO INŽENJERSTVO, METALURGIJA, TEKSTILNA TEHNO-

LOGIJA 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,

  6. UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE KAZALIŠNA UMJETNOST, FILMSKA
     UMJETNOST, GLAZBENA UMJETNOST, LIKOVNE UMJETNOSTI, PRIMJE-

NJENA 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 Doma-
nčić, 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, EDUKACI-
JSKO-REHABILITACIJSKE ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJA – prof. dr. sc. Damir 
Sekulić, Kineziološki fakultet u Splitu,

14. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, DRV-
NA TEHNOLOGIJA, BIOTEHNOLOGIJA I PREHRAMBENA EHNOLOGIJA – izv. 
prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner, Sveučilišni odjel za studije mora u Spli-
tu,

15. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE EKONOMIJA – prof. dr. sc. Dražen Derado, 
Ekonomski fakultet u Splitu,

16. DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE EKONOMIJA – prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, 
Ekonomski fakultet u Splitu,
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29. ožujka 2017. Odluka 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, GEODEZI-
JA I GRAĐEVINARSTVO – prof. emer. dr. sc. Tanja Roje – Bonacci, Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,

21. UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE LIKOVNE UMJETNOSTI, GLAZBE-
   NA UMJENTOST, KAZALIŠNA UMJETNOST, FILMSKA UMJETNOST I 

ELEKTRONIČKE UMJETNOSTI – prof. art. Hrvoje Njirić, Fakultet građe-
vinarstva, 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, EDU-
KACJISKO-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 brodo-
gradnje u Splitu,

26. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO – 
prof. dr. sc. Antonio Šarolić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodo-
gradnje u Splitu,

27. TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVA – 
prof. dr. sc. Slavko Vujević, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodo-
gradnje 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.
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29. ožujka 2017. Odluka  • za članove znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća kako slijedi: 

1. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO – prof. dr. sc. Mirna Saraga Babić, Medici-
nski fakultet u Splitu,

2. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI – prof. dr. sc. Alen Soldo, Sveučilišni odjel za studi-
je 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,

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-mate-
matički 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 građevi-
narstva, 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 akademi-
ja 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, PRIMJE-

NJENA UMJE-TNOST, PLESNA UMJENTOST I UMJETNOST POKRETA – prof. 
art. Kažimir Hraste, Umjetnička akademija u Splitu, - izabran za predsjedni-
ka HUMANISTIČKE ZNANOSTI – POLJE POVIJEST, POVIJEST UMJETNOSTI, 
ZNANOST O UMJETNOSTI, ARHEOLOGIJA, ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA – 
prof. art. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija u Splitu, izabrana
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29. ožujka 2017. Odluka * PRIRODNE ZNANOSTI – POLJE BIOLOGIJA – prof. dr. sc. Mate Šantić, 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, izabran za potpredsjednika

* DRUŠTVENE ZNANOSTI – POLJE PEDAGOGIJA, LOGOPEDIJA, EDUKACI-
JSKO-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, GEO-
DEZIJA I GRAĐEVINARSTVO – prof. emer. dr. sc. Tanja Roje – Bonacci, 
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, izabrana za pot-
predsjednicu UMJETNIČKO PODRUČJE – POLJE LIKOVNE UMJETNOS-
TI, GLAZBENA UMJENTOST, KAZALIŠNA UMJETNOST, FILMSKA UMJET-
NOST 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,

* TEHNIČKE ZNANOSTI – POLJE STROJARSTVO, BRODOGRADNJA, TEHNO-
LOGIJA PROMETA I TRANSPORT, ZRAKOPLOVSTVO, RAKETNA I SVEMI-
RSKA 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:

- Fizika – prof. dr. sc. Vranješ Markić Leandra PMF
- Matematika – prof. dr. sc. Matijević Vlasta PMF
- Kemijsko inženjerstvo – prof. dr. sc. Martinac Vanja
- Elektronika i računarstvo – prof. dr. sc. Granić Andrina PMF
- Elektronika i računarstvo – prof. dr. sc. Šarolić Antonio FESB
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29. ožujka 2017. Odluka - Arhitektura, urbanizam građevinarstvo - prof. dr. sc. Harapin Alen Fakultet 
građevinarstva 

- Arhitektura, urbanizam građevinarstvo - prof.dr.sc. Maravić Pavao Fakultet 
građevinarstva

- Medicina - prof. dr. sc. Saraga Marijan, MF Split
- Informacijske znanosti – prof. dr. sc. Šimundić Slavko Pravni fakultet 
- Odgojne znanosti – prof. dr. sc. Ljubetić Maja – Filozofski fakultet izabrana za 

predsjednicu 
- Pravo - prof.dr.sc. Barić Punda Vesna
- Filozofija i teologija - prof. dr. sc. Mislav Kukoč
- Filozofija i teologija - prof. dr. sc. Tičac Iris
- Interdisciplinarno – prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović

• 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 studi-
je 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

31. ožujka 2017. Sjednica rektorskog zbora 
pod vodstvom prof. dr. sc. 
Šimuna Anđelinovića

• Predstavljen je prijedlog o osnivanju povjerenstva koje bi pripremilo svo-
jevrsni 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 dopu-
na Popisa stručnih naziva i njihovih kratica koje je pripremilo Povjerenstvo Re-
ktorskog 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 obra-
zovanju. 
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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 sub-
vencionirano 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 redo-
vitih 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 ve-
zano uz socijalni status studenata.

• Rektorski zbor RH predlaže da Ministarstvo znanosti i obrazovanja s Mini-
starstvom rada i mirovinskog sustava, te nadležnim agencijama, Agencijom 
za znanost i visoko obrazovanje, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Agen-
cijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prioritetnim odre-
di 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 navede-
nog Pravilnika, slijede izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikaci-
je 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 izbo-
ra 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 zbo-

ra 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 dostaviti detaljne podatke vezano uz 
mobilnost na njihovoj instituciji kako bi se proširila rasprava o internaciona-
lizaciji visokoga obrazovanja na razinu sveučilišnih senata.  



148

Datum Naslov Izvadak iz teksta

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 dje-
lu 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 akademi-
je 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 do-
cente.  Rektorski zbor Republike Hrvatske predlaže da Ministarstvo znano-
sti i obrazovanja RH sa svakim sveučilištem pojedinačno raspravi specifičnu 
kadrovsku problematiku te da zajednički definiraju strateške planove razvo-
ja kadrova.

   
• Rektorski zbor prihvaća zaključke rasprave održane tijekom javnog pred-

stavljanja 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 na-
stojati da se ovakvi rezultati održe i unaprijede.

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, Hrvats-
kom 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 sred-
stava EU fondova. Rektorski zbor pozdravlja primjere Vladinih mjera na ob-
rambeno-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 ko-
nsenzusom. 

• U daljnjoj raspravi i traženju rješenja za problematiku zapošljavanja u sustavu vi-
sokoga 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 pro-
gramskoj i kadrovskoj namjeni. 

• Rektorski zbor RH daje podršku projektu organizacije znanstveno-edu-
kativne konferencije „Uloga informacijske i komunikacijske tehnologije u 
izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom“. 



149

Datum Naslov Izvadak iz teksta

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 sinergi-
ji 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 ra-
zdoblju od 20. lipnja do 17. srpnja 2017. Temeljem odredbe članka 6. stavka 2. 
podstavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlu-
ka iz članka I. upućuje se Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje 
i tehnološki razvoj.

• Usvojen je zaključak o priznavanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje re-
dovitog 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 aglome-
racije 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 predstavlje-
na u Ministarstvu zdravstva (ministar Kujundžić).

9. siječnja 2018. Posjet Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić sa suradnicima, glavnim sa-
vjetnikom Miroslavom Smetiškom i Lukom Bogdanom, zamjenikom upravitelji-
ce Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u utorak, 9. siječnja, posje-
tio 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 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 Tehno-
logy, Weizmann Institute of Science, Peres Center for Peace and Inovation.
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22. siječnja 2018. Noć muzeja Noć muzeja u Sveučilišnoj knjižnici.

25. siječnja 2018. Posjet Delegacija Sveučilišta u Coburgu u posjeti Sveučilištu u Splitu.

6. travnja 2018. Događaj Nobelovac Erwin Neher na studentskom skupu „Praktična znanja za studente”.

12.-16.  ožujka 2018. Kultura i umjetnost U sklopu Tjedna suradnje Hrvatskog narodnog kazališta Split i Sveučilišta u Spli-
tu, od ponedjeljka 12. do petka 16. ožujka, u prostorima Sveučilišta izvedena je 
dramska predstava Antigona i koncert Orkestra HNK Split na kojemu su kao 
solisti nastupili nadareni studenti glazbe Umjetničke akademije u Splitu.

11. travnja 2018. Posjet Rektor Anđelinović se susreo s uglednim znanstvenicima s izraelskog Wingate 
instituta.

13. travnja 2018. Događaj Prvi festival "Vino Dalmacije" u Studentskom centru Split na Kampusu.

16. travnja 2018. Festival Otvoren Festival znanosti.

25. travnja 2018. Ranking Sveučilište u Splitu osmo je sveučilište prema Times Higher Education ljestvici 
koja po prvi put mjeri ranking sveučilišta iz 13 država Nove Europe, pridruženih 
Europskoj uniji u 21. stoljeću.

4. svibnja 2018. Posjet Martin Trethewey i Mark Mattson sa Sveučilišta Penn State u posjeti Sveučilištu 
u Splitu.

23. svibnja 2018. Koncert Na Sveučilištu u Splitu u velikoj dvorani Medicinskog fakulteta održan je koncert 
Gradskog zbora Brodosplit pod ravnanjem mo. Vlade Sunka. Uz njih je nastu-
pio muški zbor Helsingin Suomalaisen Klubin Kuoro iz Helsinkija. 

8. lipnja 2018. Humanitarna akcija Na novootvorenim terenima za cageball na splitskom Kampusu u održan je hu-
manitarni turnir u cageballu i igri graničar na kojem su se prikupljala sredstva 
za udrugu Anđeli. 

8. lipnja 2018. Posjet Delegacija Sveučilišta u Splitu u sklopu strateškog partnestva sa Sveučilištem 
Penn State službeno je posjetila sjedište Sveučilišta Penn State u SAD-u. Na pri-
godnoj svečanosti dodjeljen je počasni doktorat Sveučilišta u Splitu prorektoru za 
globalne programe Penn Satea, Michaelu Adewumiju. Ujedno je potpisan i ugovor 
o strateškom partnerstvu za slijedeće petogodišnje razdoblje.

3. kolovoza 2018. Posjet Peretz Lavie, predsjednik Technion - Israel Institute of Technology, najbolje
izraelske visokoškolske institucije i jednog od najboljih svjetskih istraživačkih 
sveučilišta na svijetu, od 3. do 5. kolovoza boravio je na Sveučilištu u Splitu. 
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16. listopada 2014. Strategija Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Strategije Sveučilišta u Splitu, 01. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. listopada 2014.

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o konačnim troškovima plaća zaposlenika i vanjskih suradnika po sa-
stavnicama Sveučilišta u Splitu u 2014. godini, 04. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 22. siječnja 2015. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o konačnim troškovima poslovanja i naknadama za prijevoz zaposle-
nika po sastavnicama Sveučilišta u Splitu u 2014. godini, 04. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o okvirnim troškovima poslovanja i naknadama za prijevoz zaposleni-
ka po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 04. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 22. siječnja 2015. 

22. siječnja 2015. Odluka Odluka o okvirnim troškovima plaća zaposlenika i vanjskih suradnika po sa-
stavnicama Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 04. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 22. siječnja 2015. 

22. siječnja 2015. Izbor Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Igora Webera u naslovno znanstveno-nasta-
vno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 04. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 22. siječnja 2015. 

19. veljače 2015. Izvješća Financijski izvještaji Sveučilišta u Splitu za 2014. godinu, 05. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 19. veljače 2015. 

19. veljače 2015. Izvješća Financijski izvještaji po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2014. godinu, 05. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 19. veljače 2015. 

19. veljače 2015. Izbor Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marijana Sarage u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 05. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
19. veljače 2015. 

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

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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nede Vrgoča u naslovno znanstveno-na-
tavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 07. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 19. ožujka 2015. 

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. 

• 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. 

ORGA NIZ AC I JA S V EUČ ILI Š TA
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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. sje-
dnica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 2015. 

21. svibnja 2015. Izbor • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Pere Dabića u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti 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 re-
doviti 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 sa-
stavnica: Ekonomskog fakulteta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Kemijsko-
tehnološkog fakulteta, Kineziološkog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta, Sveučilišnog 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. sje-
dnica Senata Sveučilišta u Splitu, 16. srpnja 2015. 

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. 

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 orga-
nizacijska jedinica Sveučilišta u Splitu, Splitu 14. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 18. rujna 2015. 

18. rujna 2015. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Rina Lucića u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 14. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 18. ru-
jna 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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18. rujna 2015. Izbor • 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 zva-
nje 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. 

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 ponedje-
ljak, 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. 

29. listopada 2015. Odluka Kriteriji i smjernice za raspisivanje natječaja i zapošljavanje na radnim mjesti-
ma asistenta, poslijedoktoranda i docenta u sustavu razvojnih koeficijenata na 
Sveučilištu u Splitu, 16. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. listopada 2015. 

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. li-

stopada 2015.

• 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. 

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. 

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 ko-
jeg će na godišnjoj razini donositi Senat Sveučilišta u Splitu.
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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, re-
ktoru 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 Spli-
tu, Konstruktor – Inženjering d.d. Split i Ministarstva znanosti obrazovanja i spo-
rta Republike Hrvatske. 19. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 17. prosinca 2015. 

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 Spli-
tu, 17. prosinca 2015.

• 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-na-
stavno 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 Universita-
sa – 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. 
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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. 

28. siječnja 2016. Akcijski plan Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 21. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 28. siječnja 2016. 

28.siječnja 2016. Odluka Odluka o konačnim troškovima plaća i materijalnih prava zaposlenika po sa-
stavnicama Sveučilišta u Splitu u 2015. godini, 21. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 28. siječnja 2016. 

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. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Sanje Ćurković Kalebić u znanstveno-nasta-
vno zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 21. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 28. siječnja 2016. 

25. veljače 2016. Izvješće Financijski izvještaj Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 22. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. 

25. veljače 2016. Izvješće Financijski izvještaj po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2015. godinu, 22. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 25. veljače 2016. 

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. 

25. veljače 2016. Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava 
osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu, 22. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 25. veljače 2016. 

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. 

• 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. 

• 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.

• 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. 

• 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. 

24. ožujka 2016. Pravilnik Pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Splitu, 23. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 24. ožujka 2016. 
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24. ožujka 2016. Suglasnost Suglasnost prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, rektoru da u ime Sveučilišta u Spli-
tu 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. 

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. 

• 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. 

• 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. 

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.

27. travnja 2016. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica za 2016. godinu s pro-
jekcijama za 2017. i 2018. godinu, 24. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. 
travnja 2016. 

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. 

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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

24. svibnja 2016. Odluka Odluka o okvirnim troškovima plaća, naknada i troškova za redovnu djela-
tnost financiranih iz državnog proračuna za 2016. godinu, 25. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. 

24. svibnja 2016. Odluka Uspostava sveučilišnog repozitorija završnih i diplomskih radova Sveučilišta u Spli-
tu, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 2016. 



157

Datum Naslov Izvadak iz teksta

24. svibnja 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zdravke Aljinović u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
svibnja 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Snježane Pivac u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
svibnja 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Ante Kuzmanića u umjetničko-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
svibnja 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivana Šimata u znanstveno-nastavno zvanje redo-
viti profesor – trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. svibnja 
2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Josipa Kasuma u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 25. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
svibnja 2016. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Leandre Vranješ-Markić u znanstveno-na-
stavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 25. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 24. svibnja 2016. 

28. lipnja 2016. Funkcionalna integraci-
ja 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 konfe-
rencija za medije u sklopu tekućeg projekta "Funkcionalna integracija Sveučilišta 
u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno - istraživačke infra-
strukture 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. 

30. lipnja 2016. Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju autora znanstveno-
nastavne literature Sveučilišta u Splitu, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 30. lipnja 2016. 

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. 

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 sukla-
dno popisu koji je sastavni dio ove Odluke, 26. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 30. lipnja 2016. 
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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. 

30. lipnja 2016. Statut Sveučilišta u Splitu Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Splitu, 26. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 30. lipnja 2016. 

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. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Tonka Vlaka u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 26. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. 
lipnja 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Borisa Dželalije u naslovno znanstveno-na-
stavno zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 26. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 30. lipnja 2016. 

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. 

15. srpnja 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru za poduzimanje pravnih i drugih radnji u svrhu regulira-
nja 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. 

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. 

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. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vedrane Kozulić u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 27. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
15. srpnja 2016. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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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 razvo-
ju 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 pot-
icanje poduzetništva na području Splita, Splitsko – dalmatinske županije i šire 
regije, kao središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvo-
ja 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, pri-
premu, provedbu i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti u tehničkim, 
biotehničkim, prirodnim, društveno-humanističkim, umjetničkim te interdis-
ciplinarnim znanstvenim područjima, poticanje lokalnog i regionalnog gos-
podarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima, izradu svih 
vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova Europske unije, te usposta-
vljanje 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. 

29. rujna 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Janija Barlea u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ru-
jna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marije Definis-Gojanović u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 29. rujna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Danka Kezića u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ru-
jna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Gorana Listeše u umjetničko-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ru-
jna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mirele Mihić u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ru-
jna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zdravka Perka u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ru-
jna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Borisa Škvorca u znanstveno-nastavno zvanje 
    redoviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ru-

jna 2016. 
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29. rujna 2016. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Janoša Terzića u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 29. rujna 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zorana Valića u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 29. rujna 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivana Boškovića u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 29. rujna 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivana Kešine u znanstveno-nastavno 
zvanje  redoviti profesor – prvi izbor, 28. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 29. rujna 2016. 

5. listopada 2016. Humanitarni ples Humanitarni ples Sveučilišta u Splitu, organiziran s ciljem prikupljanja sred-
stava 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.

6. listopada 2016. Izložba Izložba kipara Tomislava Dodiga iz ciklusa skulptura „Mreža“ u Sveučilišnoj 
galeriji Vasko Lipovac.

7. listopada 2016. Izložba Izložba po nazivom „Ivan Lupis Vukić (1896-1967) za kulturu - srca na Odjelu 
specijalnih zbirki Sveučilišne knjižnice (etaža -2), R. Boškovića 31. Izložbu je 
otovrio prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost 
Sveučilišta u Splitu, a predstavili je autorica izložbe Mihaela Kovačić i mr. sc. 
Petar Krolo, ravnatelj Sveučilišne knjižnice. 

18. listopada 2016. Suradnja HNK Split Hrvatsko narodno kazalište Split organiziralo je akciju prodaje ulaznica za 
predstavu Kašeta brokava u velikoj menzi Kampus, a sa studentima su se 
družili glumci iz predstave Nives Ivanković i Goran Marković.

18. listopada 2016. Izložba Izložba akademskog slikara Hrvoja Marka Peruzovića u Sveučilišnoj galeriji 
Vasko Lipovac pod nazivom „Melancholia“. Izložbu je otovrio prof. dr. sc. Branko 
Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu.

18. listopada 2016. Studijski dan U povodu 10. obljetnice smrti Željka Mardešića, Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Franjevački institut 
za kulturu mira - Split, organizirali su studijski dan "Vrata Svetoga: Interdisci-
plinarno čitanje opusa Željka Mardešića". 

25. listopada 2016. Promocija knjige Promocija knjige Sinjanje – riči Sinja i cetinske krajine, autora Joška Kontića.

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. 

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. listo-
pada 2016. 
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27. listopada 2016. Odluka Izdvajanje sredstava za kupnju pretplate za praćenje znanstvene produ-
ktivnosti iz sredstava namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja 
znanstvene djelatnosti za 2016. godinu, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 27. listopada 2016. 

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. 

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. li-
stopada 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivana Tadića u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. li-
stopada 2016. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Marinka Vidovića u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
27. listopada 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Daria Gabrića u umjetničko-nastavno zvanje
   redoviti profesor – prvi izbor, 29. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. li-

stopada 2016. 

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 Zgra-
di tri fakulteta"

9. studenog 2016. Sporazum o suradnji Potpisan je sporazum o suradnji između Sveučilišta u Splitu i Hrvatske udru-
ge likovnih umjetnika Split. Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Branko Matulić, 
prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu i predsjednik 
udruge HULU Split Vice Tomasović.

9. studenog 2016. Izložba Izložba akademskog slikara Vladimira Davidenka pod nazivom „Tamo di vali 
tancaju“ u srijedu, u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac. Izložbu je otovrio prof. 
dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u 
Splitu.

10. studenog 2016. Predstava U povodu obilježavanja Dana sjećanja na pad Vukovara u prizemlju Sveučilišne 
galerije „Vasko Lipovac“mladi glumac Pere Eranović izveo je svoj autorski pro-
jekt monodramu "Priče iz Vukovara". Svoj obol su dali i studenti Umjetničke 
akademije, odnosno  Gudački ansambl UMAS-a je uoči početka predstave
izveo  Ave verum W. A. Mozarta.

16. studenog 2016. Predstavljanje knjige Predstavljanje knjige „Cetinska krajina u NDH“, autora prof. Stjepana Markovića.

21. studenog 2016. Projekcija filma Prikazan je dokumentarni film “Ovčara neispričana priča” u atriju pred rece-
pcijom Studentskog doma Dr. Franjo Tuđman. Film je režirao Vladimir Andrić, 
u produkciji Sindikata hrvatske policije, a tematika filma su stradanja u ratnom 
Vukovaru, odnosno na poljoprivrednom dobru Ovčara u razdoblju od 18. do 20. 
studenog 1991. 
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22. studenog 2016. Predstava Scenski prikaz "Škabrnjska golgota" izvela je umjetnička udruga Sv. Kliment u 
Sveučilišnoj galeriji "Vasko Lipovac", R. Boškovića 31. Predstava je nastala na
osnovi potresnih svjedočanstava sudionika teških ratnih stradanja i patnji Šabrnje 
i okolice.

23. studenog 2016. Promotivni dan HNK Split 
na Sveučilištu

Sveučilište u Splitu i Hrvatsko narodno kazalište u Splitu u sklopu zajedničke 
nude studentima tzv. otvorenu pretplatu za sve predstave HNK Split u iznosu 
od 100 kuna s kojom biraju predstavu koju žele pogledati uz simboličnu cijenu 
ulaznice od 10 kn.

24. studenog 2016. Javno predavanje Predavanje Zlatka Dizdarevića na temu „Sirija i Bliski istok – pogled iznu-
tra“. Zlatko Dizdarević ugledni je novinar, pisac i diplomat iz BiH. Dugogodišnji 
je dopisnik Oslobođenja, sa Bliskog Istoka. Opunomoćeni veleposlanik BiH u 
Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanonu. Pisao je i objavljivao u brojnim no-
vinama u Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i SAD-u, a dobitnik je 
više međunarodnih priznanja za novinarstvo u Europi i svijetu.

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. 

• dr. sc. Radoslavu Pavazzi, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom 
zvanju Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 30. sje-
dnica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. 

• dr. sc. Jošku Božaniću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju 
   Filozofskog fakulteta u Splitu, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

studenog 2016. 

• dr. sc. Tanji Roje-Bonacci, umirovljenoj redovitoj profesorici u trajnom zvanju 
Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, 30. sjednica Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. 

• prof. Gorkom Žuveli, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom Umjetničke 
akademije u Splitu. 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 
2016. 

24. studenog 2016. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i ravnatelju Studentskog centra u Spli-
tu 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 uli-
ci broj 56. u Splitu, a sve u svrhu realizacije Sveučilišnog poduzetničkog inkuba-
tora, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. studenog 2016. 

24. studenog 2016. Suglasnost Suglasnost ravnatelju Studentskog centra u Splitu i dekanu Medicinskog fakulte-
ta 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. 
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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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Darka Moduna u znanstveno -nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 24. studenog 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Miroslava Šimunića u znanstveno -na-
stavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 24. studenog 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maje Valić u znanstveno -nastavno zva-
nje redoviti profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 
studenog 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nataše Zenić Sekulić u znanstveno -na-
stavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 24. studenog 2016. 

• Potvrđuje se izbor dr. sc. Ante Perkušića u naslovno znanstveno -nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 30. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 24. studenog 2016. 

25. studenog 2016. Predstavljanje knjige Predstavljanje knjige „Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih – uloga javno-
zdravstvenih projekata“ autora dr. Željka Ključevića i suradnika.

25. studenog 2016. Koncert Za koncert Ansambla LADO u Splaladium areni, osigurano 200 besplatnih 
ulaznica za studente Sveučilišta u Splitu.

26. studenog 2016. Koncert Prvi izvansveučilišni javni nastup Akademskog pjevačkog zbora Sveučilišta u 
Splitu Silvije Bombardelli  u sklopu XX. Međunarodnog zborskog festivala CRO 
PATRIA, Večer splitskih zborova i vokalnih sastava. Zbor vodi dirigentica Ana-
marija Tadin.

2. prosinca 2016. Izložba U okviru ciklusa „Svatko na svojoj strani“ u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac 
otvorena izložba akademskih umjetnice Sanja Simuenović-Bajec i Alma 
Dujmović.

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 pra-
va 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. 

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 projekci-
jama za 2018. i 2019. godinu, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. pro-
sinca 2016. 
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22. prosinca 2016. Strategija kvalitete Strategija Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2015.-2020., 33. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. 

22. prosinca 2016. Pravilnik Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu; 33. sjednica Se-
nata Sveučilišta u Splitu, 22. prosinca 2016. 

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 Spli-
tu, 22. prosinca 2016. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Anite Markotić u znanstveno -nastavno zvanje re-
doviti profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosi-
nca 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Julije Meštrović u znanstveno -nastavno zvanje 
redoviti profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. pro-
sinca 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Mile Nadrljanski u znanstveno -nastavno zvanje 
redoviti profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. pro-
sinca 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Marije Tonkić u znanstveno -nastavno zvanje re-
doviti profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosi-
nca 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Vinka Vidučića u znanstveno -nastavno zvanje re-
doviti profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. prosi-
nca 2016. 

• Potvrđuje se izbor izv. dr. sc. Nebojše Zagorca u znanstveno -nastavno zvanje 
redoviti profesor – prvi izbor, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. pro-
sinca 2016. 

22. prosinca 2016. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica za 2017. godinu. s pro-
jekcijama za 2018. i 2019. godinu, 33. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 22. 
prosinca 2016. 

22. prosinca 2016. Izložba Izložba pod nazivom „Splitski val“, u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac. Tom 
prigodom publici su predstavljena djela, odnosno ponovna čitanja Lipovčeve 
ostavštine od strane umjetnika koji su svoj interes i inspiraciju pronašli u njego-
vom radu, taktilne grafike Danijele Šušak, animirani film „Biciklisti“ Veljka 
Popovića, a Marko Žaja ponudio je interpretaciju Vaskovih motiva te je pred-
stavljeno i urbanističko promišljanje zone Kopilica, u kojemu je radna grupa 
pod mentorstvom Tadeja Glažara, uključila radove Vaska Lipovca.

26. siječnja 2017. Odluka Odluka o konačnim troškovima plaća i materijalnih prava zaposlenika po sa-
stavnicama Sveučilišta u Splitu u 2016. godini, 34. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 26. siječnja 2017. 

26. siječnja 2017. Akcijski plan Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2017. godinu, 34. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 26. siječnja 2017. 
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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. 

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. 

26. siječnja 2017. Odluka Odluka o okvirnim troškovima plaća, naknada i troškova za redovnu djela-
tnost financiranih iz državnog proračuna za 2017. godinu, 34. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. 

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 sa-
stavnice Sveučilišta u Splitu u vrijednosti od 1.321.366,25 kuna, 34. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. 

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 Gra-
da Splita vezano za realizaciju prijenosa prava vlasništva nekretnine koja pre-
dstavlja zemljište oko studentskog doma "Bruno Bušić", anagrafske oznake 
Spinutska 37, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 2017. 

26. siječnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. art. Matka Mijića u umjetničko-nastavno zvanje redovi-
ti profesor – trajno zvanje, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. siječnja 
2017. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Maje Pervan u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – prvi izbor, 34. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 26. 
siječnja 2017. 

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 pro-
rektorima, 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 mi-
slim 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. 



166

Datum Naslov Izvadak iz teksta

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. 

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 Split-
sko – 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. 

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. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivice Puljka u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. 
veljače 2017. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Mirele Galić u znanstveno-nastavno zvan-
je redoviti profesor – prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 23. 
veljače 2017. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tamare Grujić u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 23. veljače 2017. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Borisa Trogrlića u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 35. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 23. veljače 2017. 

29. ožujka 2017. Izvješće Financijski izvještaji Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 37. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. 

29. ožujka 2017. Izvješće Financijski izvještaji po sastavnicama Sveučilišta u Splitu za 2016. godinu, 37. 
sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. 

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. 

29. ožujka 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivane Kuzmić Prusac u znanstveno-nasta-
vno zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 37. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 29. ožujka 2017. 

• 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. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta u znanstveno-nasta-
vno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 37. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 29. ožujka 2017. 
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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 go-
dinu 2016./2017., 37. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. ožujka 2017. 

30. ožujka 2017. Posjet Sastanak Uprave Sveučilišta i čelnika sastavnica s predsjednicom RH Kolin-
dom 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. 

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. 

27. travnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. art. Vlade Sunka u umjetničko-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. 
travnja 2017. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tee Duplančić Leder u znanstveno-na-
stavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 39. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 27. travnja 2017. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ranka Goića u znanstveno-nastavno zva-
nje redoviti profesor – prvi izbor, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 27. 
travnja 2017. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Jelene Paušić u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 39. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 27. travnja 2017. 

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 poduzi-
manje pravnih i drugih radnji za prijenos prava 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 Spli-
tu, 25. svibnja 2017. 

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 (ZGRA-
DA 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. 
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25. svibnja 2017. Plan Plan i dinamika zapošljavanja nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja u 
akademskoj godini 2017./2018. (zamjenska zapošljavanja i napredovanja na-
stavnika i suradnika) na Sveučilištu u Splitu, 41. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 25. svibnja 2017. 

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. 

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 Spli-
tu, odnosno tvrtka „Unist Tehnološki park“, sudjelovalo je na natječaju „Ra-
zvoj 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 maksimalni iznos bespovratnih sredstava 19,83 miliju-
na kuna. Riječ je najvećem pojedinačnom iznosu do sada odobrenom za neki ja-
vni projekt u Splitu.

12. lipnja 2017. Ugovor Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i Ivica Kožul, pre-
dsjednik Uprave tvrtke Brodomerkur potpisali su u ponedjeljak, 12. lipnja, 
Ugovor o kupnji poslovne zgrade Brodomerkur, temeljem Odluke Vlade Re-
publike Hrvatske o davanju suglasnosti Sveučilištu u Splitu za kupnju pre-
dmetne 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. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanu Filozofskog fakulteta u Spli-
tu 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 Se-
nata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

29. lipnja 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i dekanima Prirodoslovno-mate-
matičkog 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, veza-
no 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 prijed-
loga „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 fo-
ndova EU, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 85.142.157,88 kn, 42. sjedni-
ca Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 
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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 Spli-
tu, 29. lipnja 2017. 

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 SU-
VREMENE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE NA FGAG DO 
PAMETNE SPECIJALIZACIJE U ZELENOJ I ENERGETKI UČINKOVITOJ GRAD-
NJI“, 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 pozi-
va KK.01.1.1.02., raspisanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike 
Hrvatske, a financiranog od strukturnih fondova EU, ukupne vrijednosti pro-
jekta u iznosu od 84.513.801,360 kn, 42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
29. lipnja 2017. 

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 ku-
poprodaje poslovne zgrade „Brodomerkur“ za potrebe rješenja pitanja prosto-
rnog smještaja Filozofskog fakulteta u Splitu i Rektorata Sveučilišta u Splitu, 
42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

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 opremanja restorana u po-
slovnoj zgradi „Brodomerkur“ te verifikacija obveza Studentskog centra u Spli-
tu vezano za početak korištenja i uporabe predmetne građevine, 42. sjednica 
Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

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-dalmati-
nske županije o načinu i uvjetima korištenja navedene multimedijalne dvorane, 
42. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

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 Filo-
zofskog fakulteta u Splitu i Rektorata Sveučilišta u Splitu, 42. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 29. lipnja 2017. 

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. 

• 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. 
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29. lipnja 2017. Izbor • 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. 

• 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. 

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. 

13. srpnja 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Zorana Pokrovca u znanstveno-nastavno zvan-
je redoviti profesor – trajno zvanje, 43. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
13. srpnja 2017. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Petra Sarajčeva u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 43. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 13. srpnja 2017. 

6. rujna 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta u Splitu i ravnatelju Studentskog centra u Spli-
tu 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 Ope-
rativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” te provedbe i realizaci-
je projekta Rekonstrukcije studentskog doma Bruno Bušić, 44. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 06. rujna 2017. 

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 zva-
nje redoviti profesor – trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
28. rujna 2017. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Merice Glavina Durdov u znanstveno-nasta-
vno zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 28. rujna 2017. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Slobodana Jokića u umjetničko-nastavno zvanje 
redoviti profesor – trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. 
rujna 2017. 

• Potvrđuje se izbor prof. art. Nene Kezića u umjetničko-nastavno zvanje re-
doviti profesor – trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. 
rujna 2017. 

• 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. 



171

Datum Naslov Izvadak iz teksta

28. rujna 2017. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Franje Sokolića znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor – trajno zvanje, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. 
rujna 2017. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Ive Donellija u umjetničko-nastavno zvanje 
redoviti profesor – prvi izbor, 45. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. ru-
jna 2017. 

• 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. 

• 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. 

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 tehnologi-
je 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 regiona-
lni razvoj u okviru Poziva ‘Razvoj poslovne infrastrukture’, a za koji su odo-
breni prihvatljivi troškovi od 20 milijuna kuna, dok je maksimalni iznos be-
spovratnih 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, 
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-dalma-
tinske 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. 

26. listopada 2017. Odluka Umjetnička akademija izrađuje Knjigu standarda zaštitnih znakova (brendova) 
Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica u skladu s prvim prijedlogom rediza-
jna vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu, Odsjeka za dizajn vizualnih komu-
nikacija Umjetničke akademije u Splitu, a maskotu Sveučilišta u Splitu u skla-
du s trećim prijedlogom redizajna vizualnog identiteta, 46. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. 
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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. 

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. 

26. listopada 2017. Suglasnost Suglasnost rektoru Sveučilišta Splitu za poduzimanje pravnih i drugih radn-
ji u svrhu realizacije izmjene i dopune projektno – dokumentacije i dokumena-
ta prostornog uređenja koja će omogućiti planiranje, projektiranje i izgradnju 
građevine namijenjene za poboljšanje studentskog standarda – povećanje ka-
paciteta 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. 

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 Sena-
ta Sveučilišta u Splitu, 26. listopada 2017. 

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. 

• 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. 

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 Spli-
tu 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 sred-
stava za 3 projekta -  ''Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, 
PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgra-
di tri fakulteta“, „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infra-
strukture 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. Koncert Za koncert Ansambla LADO u Splaladium areni, osigurano 90 besplatnih 
ulaznica za studente Sveučilišta u Splitu.

30. studenog 2017. Professor emeritus Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Splitu dodjeljeno je dr. sc. 
Matku Marušiću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medi-
cinskog fakulteta u Splitu, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. stude-
nog 2017. 

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. listopa-
da 2017. godine u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" te sklapanje ugovora o 
zakupu između Sveučilišta u Splitu, kao zakupodavca i najpovoljnijeg ponudite-
lja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 14036333877, kao 
zakupnika, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 30. studenog 2017. 

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 pro-
jekt STIM – REI (eng.: Research, Innovation, Education; hrv.: Istraživanje, ino-
vacija, 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. 

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. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Dragana Primorca u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 47. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 30. studenog 2017. 

• 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. 

• 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. 

7. prosinca 2017. Advent Advent na Kampusu.

21. prosinca 2017. Rebalans Rebalans Financijskog plana Sveučilišta u Splitu (Rektorat s odjelima) za 2017. go-
dinu, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. prosinca 2017. 

21. prosinca 2017. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu kao ustanove za 2018. godinu s projekci-
jama za 2019. i 2020. godinu, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. pros-
inca 2017. 

21. prosinca 2017. Plan Financijski plan Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica za 2018. godinu. s pro-
jekcijama za 2019. i 2020. godinu, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 21. 
prosinca 2017. 
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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. 

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. 

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. 

• 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. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Matka Ercega u znanstveno -nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 49. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 21. prosinca 2017. 

22. prosinca 2017. Koncert Humanitarni adventski koncert studenata Glazbenog odjela Umjetničke aka-
demije pod ravnanjem Frane Kusa u koncertnoj dvorani medicinskog fakulteta.

25. siječnja 2018. Izbor • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Sandre Juradin u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 50. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 25. siječnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nikole Koceića Bilana u znanstveno-na-
stavno zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 50. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 25. siječnja 2018. 

22. veljače 2018. Izbor • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Željane Aljinović Barać u znanstveno-na-
stavno zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 51. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 22. veljače 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ivane Batarelo Kokić u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 51. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
22. veljače 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Jasne Marinović Ljubković u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 51. sjednica Senata Sveučilišta 
u Splitu, 22. veljače 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Marka Ljubkovića u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 51. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
22. veljače 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Gorana Petrovića u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 51. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 
22. veljače 2018. 

28. ožujka 2018. Odluka Senat Sveučilišta u Splitu utvrđuje da je za rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno 
razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine izabran prof. dr. sc. 
Dragan Ljutić. - 53. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 28. veljače 2018. 
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29. ožujka 2018. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nenada Rogulja u znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor – trajno zvanje, 54. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 29. 
ožujka 2018. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Dinka Vukadinovića u znanstveno-nastavno 
  zvanje redoviti profesor – trajno zvanje, 54. sjednica Senata Sveučilišta
     u Splitu, 29. ožujka 2018. 

3. svibnja 2018. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nade Bezić u znanstveno-nastavno zvanje re-
doviti profesor –  trajno zvanje, 56. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 3. 
svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ante Bilušića u znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor –  trajno zvanje, 56. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 3. 
svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nediljke Vukojević Medvidović u znan-
stveno-nastavno zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 56. sjednica Senata 
Sveučilišta u Splitu, 3. svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Petre Amižić Jelovčić u znanstveno-na-
stavno zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 56. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 3. svibnja 2018. 

4. svibnja 2018. Ugovor Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj petak 4. svibnja u Banovini po-
tpisani su ugovori čija je vrijednost veća od 1,5 milijardu kuna i zaključci po ko-
jima će u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju biti uloženo 400 milijuna kuna. 
Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović tom prilikom potpisao 
je s prof. dr. sc. Blaženkom Divjak, ministricom znanosti i obrazovanja te Tomi-
slavom Petricom, ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava 
u iznosu 170 milijuna kuna.

17. svibnja 2018. Odluka Senat Sveučilišta u Splitu usvaja raspodjelu sredstava po projektima i pro-
gramima koji se financiraju nenatječajnim sredstvima ostvarenih od upisni-
na studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., na prije-
dlog Glavnog povjerenstva o raspodjeli sredstava po projektima i programima 
koji se financiraju nenatječajnim sredstvima - 57. sjednica Senata Sveučilišta u 
Splitu, 17. svibnja 2018. 

24. svibnja 2018. Izbor • Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Tee Bilušić u znanstveno-nastavno zvanje 
    redoviti profesor –  trajno zvanje, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Dejana Kružića u znanstveno-nastavno zvanje 
    redoviti profesor –  trajno zvanje, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nelli Manuilenko u znanstveno-nastavno zvanje 
    redoviti profesor – trajno zvanje, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 24. 

svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Valerije Dunkić u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor – prvi izbor, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 24. svibnja 2018. 
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24. svibnja 2018. Izbor • Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Ladislava Vrsalovića u znanstveno-nastavno
    zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-

tu, 24. svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor zv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz u znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 24. svibnja 2018. 

• Potvrđuje se izbor dr. sc. Krešimira Rotima u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje redoviti profesor –  prvi izbor, 58. sjednica Senata Sveučilišta u Spli-
tu, 24. svibnja 2018. 

13. lipnja 2018. Odluka Senat Sveučilišta u Splitu usvaja prijedlog Glavnog povjerenstva za potrebe 
studentskih projekata i programa u postupku raspolaganja natječajnim sred-
stvima od upisnina za akademsku godinu 2017./2018. o raspodjeli sredstava po 
projektima i programima koji se financiraju natječajnim sredstvima ostvare-
nih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018. 
– 59. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu, 13. lipnja 2018.

15. lipnja 2018. Dan Sveučilišta Sveučilište u Splitu je u petak, 15. lipnja, u velikom amfiteatru Medicinskog 
fakulteta svečano proslavilo svoj Dan i  44. obljetnicu osnutka. Počasni doktora-
ti dodijeljeni su prof. dr. sc. Michaelu A. Adewumiju sa Penn State Sveučilišta 
koji nije mogao osobno nazočiti, već se zahvalio video porukom, te Luki Bu-
daku s Macquarie University iz Australije. Dan Sveučilišta uvijek je prilika da 
se prepoznaju posebno vrijedni pojedinci koji su svojim dugogodišnjim radom 
zadužili Sveučilište i stekli pravo dodjele počasnog zvanja professor emerutus. 
Ovogodišnji laureat je prof. dr. sc. Matko Marušić, umirovljeni profesor Medi-
cinskog fakulteta.

18. srpnja 2018. Potpisan ugovor Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski 
znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001, 
u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." po-
tpisan je 18. srpnja 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
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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 (amfite-
atri, 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 nad-
zorne službe.

FINANCIJSKI UČINAK: Opasnost da Sveučilište mora 
platiti potraživanja u iznosu od 36.500.000 kn plus ka-
mate. Blokirana investicija od 278.000.000 kn.

• Pokrenut dijalog s izvođačem radova te podizvo-
đačima.

• Postignut sporazum s izvođačem radova.

• Ishođena dodatna sredstva za nagodbu s izvo-
đačem.

• Svakodnevne akcije i koordinacija na relaciji Re-
ktor, dekani i stručne službe; MZOS; izvođač rado-
va; podizvođači.

• Ukupno odblokirana vrijednost od 278.000.000 kn 
uz izbjegavanje plaćanja potraživanja izvođača spo-
menutih 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 stude-
ntske udruge.

• Realizacijom odobrenog projekta Funkcionalne 
integracije 3F u potpunosti će se završiti opre-
manje zgrade.

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 Filo-
zofskog fakulteta u Kampusu ali se ne izvodi zbog 
zabrane Vlade o financiranju kampusa iz kreditnih 
obaveza države.

• Očekivana cijena izgradnje zgrade u Kampusu izno-
si 226.800.000 kn.

• Ogromni problemi u izradi rasporeda nastave i samoj 
realizaciji nastave.

FINANCIJSKI UČINAK: Godišnja izdvajanja Sveučili-
šta u iznosu 1.120.000 kn.

• Kupljena poslovna zgrada Brodomerkura po nižoj 
cijeni od službene procjene službene državne 
procjeniteljske agencije koja je procjenila nekre-
tninu 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 prosto-
ra u Klerikatu u iznosu 1.120.000 kn.

• Do potpunog preseljenja u Poljičanku pojačane 
nastavne aktivnosti u zgradi u Teslinoj ulici u pro-
storima 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 nekre-
tnina.

• Izrađen projekt uređenja etaža suteren i prizemlje 
za nastavne aktivnosti s procjenjenom vrijednosti 
investicije od 5.000.000 kn.

N A SL JEĐENI NEDOV R ŠENI PROC E SI (1.  l i s top a da 2014 .)

I n f r a s t r u k t u r a  i  k a p i t a l n a  u l a g a n j a
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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 neregu-
larni postupak (idejno rješenje nije usklađeno s 
urbanističkim planom) koji je rezultirao blokadom 
procesa.

• Ugovorena izrada projektno-tehničke dokumentaci-
je 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 Umje-
tnička akademija

Problem prostora 
Pravnog fakulteta

• Fakultet radi na jednoj lokaciji ali u prostorno nedo-
voljnim uvjetima za znanstveno-nastavni rad pre-
ma 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 oslobo-
đeni prostor.

Problem vatrogasne 
zaštite na Kampusu

• Potpisan nepovoljan ugovor s Javnom vatrogas-
nom postrojbom (JVP) Grada Splita s financijskim 
opterećenjem Sveučilišta u iznosu od oko 1.000.000 
kn godišnje.

• Postignut dogovor s Javnom vatrogasnom postro-
jbom (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 ze-
mljištu u vlasništvu Sveučilišta južno od Sveučili-
šne knjižnice.

• Pokrenut postupak izmjene UPU-a Kampusa koji 
bi omogućio ovu gradnju.

• Projekt ZIC-a prijavljen za EU financiranje (odo-
breno uvrštavanje na indikativnu listu EU pro-
jekata). 

Objekt u Hrvojevoj ulici • Nisu na vrijeme pokrenuti procesi utvrđivanja vla-
sništva temeljem dugoročnog posjeda te su sto-
ga prijašnji vlasnici pokrenuli postupak povrata 
imovine.

• Nakon izlaska Filozofskog fakulteta i Pomo-
rskog fakulteta prostor dodijeljen na korištenje 
Umjetničkoj akademiji.

• Poduzete pravne radnje za eventualno ospo-
    ravanje vlasništva i utvrđivanje vlasništva Sveu-

čilišta u Splitu.
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Objekt u Kaštelima • Nisu na vrijeme pokrenuti procesi utvrđivanja vla-
sništva 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 vla-
sništva temeljem dugoročnog posjeda te se zbog 
toga Grad Split upisao kao vlasnik.

• Izvršena investicija adaptacije koncertne dvo-
rane na 1. katu koja uz prethodna ulaganja iznosi 
cca. 750.000 kn za unaprjeđenje nastavnog proce-
sa do trajnog rješenja smještaja Umjetničke aka-
demije.

Prostor na Peristilu • Pokrenut spor od strane Grada Splita za iseljenje 
   Filozofskog fakulteta iz dodjeljenog prostora.

• Dogovor s Gradom o izradi projekta o novoj na-
mjeni prostora kao mjestu razvoja kreativnih 
industrija, akademskog i kongresnog turizma u 
suradnji s Gradom.

Studentski restoran u 
Kampusu

• Neuređeni prostor studentske prehrane u Stu-
dentskom domu dr. Franjo Tuđman u Kampusu, 
velike gužve u restoranima u zgradama fakulteta 
smještenih unutar Kampusa.

• Ishođenje sredstava potrebnih za dovršetak stu-
dentskog 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 ra-

zne prigodne događaje unutar Kampusa te time 
ostvariti uštede, a potrošenim novcem financi-
rati 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.

Restoran Indeks  - Novi • Preskupa rekonstrukcija i uređenje objekta (cije-
na restorana otprilike jednaka kao i cijena restora-
na u Studentskom domu u Kampusu s tim da kuhi-
nja 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 pravo-
moćnom 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 izbje-
gnuta daljnja šteta.

• Vrijednost nagodbe je 4.500.000 kn čime je 
smanjena šteta po Studentski Centar odnosno 
Sveučilište.
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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 za-
   kupnine 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 odno-
sa zakupa sve do trenutka kada Sveučilište 
odluči graditi na predmetnoj lokaciji (markica 
Umjetničke akademije).

• Škoda servis od tada uredno plaća najam.

Nesređeno stanje 
vlasništva zgrade u
Livanjskoj ulici

• Korištenje zgrade bez jasno definiranog razgra-
ničenja prostora između Sveučilišta i Državne geo-
detske 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

• Pokretanje postupka definiranja Elaborata eta-
žiranja sporazumom Sveučilišta i Državne geo-
detske 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 po-
tencijalni sudski spor s potraživanjem navedenih 
sredstava.

Preseljenje Sveučilišnog 
odjela za studije mora u 
zgradu starog studentskog 
doma u Spinutu

• Postojeći projekt predviđao je djelomičnu ada-
ptaciju dijela prostora u zgradi starog stude-
ntskog doma u Matoševoj ulici u Spinutu (vrije-
dnost 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 studi-
je mora su riješeni funkcionalnom integraci-
jom 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 staro-

sti 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 sma-
njiti troškove korištenja zgrade

Spor u Kampusu za povrat 
zemljišta

• Postojanje tužbenog zahtjeva tužitelja radi ispravka 
uknjižbe prava vlasništva i predaje zemljišta u uku-
pnoj površini od 1.804 m2 na području Kampusa (ma-
rkice 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 preda-
je zemljišta u površini od 1.804 m2 na području 
Kampusa.
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Problem sa zemljištem u 
Spinutu (studentski
dom Bruno Bušić)

• Zbog imovinsko-pravnih odnosa nemogućnost re-
alizacije projekta rekonstrukcije i nadogradnje stu-
dentskog doma Bruno Bušić sredstvima iz EU fon-
dova.

• Sveučilište u Splitu je tijekom 2016. godine isho-
dilo 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 namije-
njenim za obnovu i povećanje smještajnih kapa-
citeta 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.

Problem sa zemljištem 
u Spinutu (zgrada starog 
studentskog doma - OH)

• Studentski centar je bio uknjižen na česticu 
zgrade, a okolna zemlja bila je vlasništvo Gra-
da Splita. Zbog toga je bilo nemoguće realizi-
rati projekt rekonstrukcije zgrade sredstvima 
iz EU fondova

• Sveučilište u Splitu je tijekom 2016. godine isho-
dilo 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 realizaci-
je projekta razvoja inovativnog poduzetništva 
kroz inkubacijske i akceleracijske programe 
te omogućavanje korištenja resursa potrebnih 
za rad i razvoj novoutemeljenim poslovnim su-
bjektima, putem poziva i natječaja za sredstva iz 
fondova i programa Europske unije namijenje-
nim za područje znanosti i visokog obrazovanja.

• Na osnovu ovog odrađenog posla Sveučilište je pri-
javom 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 Sveuči-
lištu od 16.000.000 kn. 

• Angažirani pravni stručnjaci te su održana dva 
ročišta.

Komunalni doprinosi za 
izgradnju objekata na 
Kampusu i predaja Gradu 
Splitu izgrađenih cesta

• Zbog neriješenih odnosa između Grada Spli-
ta i Sveučilišta u Splitu vezano za pitanje ko-
munalnog doprinosa za izgradnju objekata na 
području sveučilišnog kampusa Grad Split je ti-
jekom 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 Sveu-
čilištu u iznosu od preko 47.000.000 kn

• Sveučilište u Splitu je angažiranjem pravnih 
stručnjaka temeljem konačnih drugostupa-
njskih rješenja nadležnog upravnog tijela ishodi-
lo poništavanje rješenja o ovrsi Grada Splita ko-
jima 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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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 fina-
ncijske 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.

• Renoviran objekt.

Infrastrukturni EU fondovi Evaluirano prijavljenih 189.600.000 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za re-
gionalni razvoj u okviru Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sekto-
ru 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 pa-
metne 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 ku-

ltura i proizvoda Sveučilišta u Splitu - Centar mediteranske poljoprivrede (odobre-
no uvrštavanje na indikativnu listu EU projekata).

2. Sveučilišna bolnica Klis
3. Tehnološko inovacijski park Klis (odobreno uvrštavanje na indikativnu listu EU pro-

jekata).

Z AV R ŠENI P OSLOV I INFR A S TRUK TURE

I n f r a s t r u k t u r a  i  k a p i t a l n a  u l a g a n j a
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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.

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 stu-
dentskog 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.

UNIST Tehnološki park - Poduzetnički 
centar

Odrađene sve aktivnosti od inicijalnog osnivanja tvrtke UNIST
UNIST Tehnološki park - Poduzetnički centar Tehnološki park d.o.o. preko prijave projekta 
na Europski fond za regionalni razvoj - Razvoj poslovne infrastrukture pa do samog odobra-
vanja 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.
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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 natho-
dnika 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.

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 ku-
nskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja (procjenjena vri-
jednost 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.

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 realiziran.

Nova vijećnica Senata Sveučilišta u Splitu 
Don Frane Bulić

Novouređena vjećnica se nalazi u južnom dijelu Sveučilišne knjižnice, ima 80 sjedećih 
mjesta, a po potrebi se broj mjesta može i povećati. Opremljena je suvremenom audiovi-
zualnom opremom i može se koristiti za različite skupove i kongrese. Površina vijećnice 
je cca 250 m2, s dodatnim prostorom na dvjema galerijama od po 35 m2 površine svaka.
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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 pro-

jekta 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).
• Raspisan javni natječaj za izvođača radova.

Sportska infrastuktura - Fitnes klub -
Pomorski fakultet

• Odabrana lokacija Fitnes kluba.
• Izrađeno idejno rješenje od ovlaštenog projektanta.

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 - Teretana preko 
puta 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).
• Projekt spreman za realizaciju.

Sportska infrastuktura - Vanjsko igralište 
na Kampusu

• Definirana lokacija
• Izrađen idejni projekt

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.

Izmjene UPU-a Kampusa • Gradsko vijeće Grada Splita jednoglasno potvrdilo dokument Sveučilišta u Splitu i dozvo-
lilo provođenje izmjena. Izrađen dokument s definiranim izmjenama.

Izmjene UPU-a za potrebe
Medicinskog fakulteta  

• Predan zahtjev Gradu za izmjenu UPU-a na prostoru Medicinskog fakulteta (sportsko 
igralište i proširenje restorana).

• Gradsko vijeće Grada Splita dozvolilo provođenje traženih izmjena.

P OSLOV I U TI JEK U

I n f r a s t r u k t u r a  i  k a p i t a l n a  u l a g a n j a
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CONCLUSION

Nadam se da smo slikom i riječima približili četiri go-

dine marljivog rada i stvaranja na Sveučilištu u Spli-

tu, četiri godine promišljanja sadašnjosti i budućnosti 

sveučilišta, svjesni svih društvenih i financijskih ograničenja 

u kojima se nalazi naša država, ali ipak pokušavajući postići i 

u tim okolnostima maksimalno. Napravljeno je mnogo u svim 

aspektima akademskog života i studiranja, a o čemu najviše 

govore mjerljivi pokazatelji. 

Budućnost Sveučilišta u Splitu vidimo u stvaranju održivog 

sveučilišta koje će svojim vlastitim snagama internaciona-

lizacijom studijskih programa i akademskim poduzetništvom 

stvarati materijalne i prostorne preduvjete za razvoj vla-

stitih znanstvenih i kadrovskih politika neovisno o etatizira-

nim političkim trendovima. Upravo zbog toga smatramo da 

treba nastaviti razvijati projekte Kampus Klis i projekte ZIC 

koristeći sredstva fondova Europske unije kao zalog budućeg 

razvoja Sveučilišta u Splitu.

Monografija koja nije tipična ima i netipičan naslov. Stra-

teško upravljanje posebno je istaknuto jer se njime definiraju 

prioriteti i ciljevi i njihovo izvršavanje akcijskim planovima koje 

smatramo moćnim instrumentom za vođenje tako kompleks-

nog sustava kao što je sveučilište, tim više što daju mogućnost 

mjerljivog praćenja učinjenog.

Zato je strateško upravljanje jedini način služenja cilju pre-

rastanja sveučilišta iz klasičnog u sveučilište novog doba koje 

služi svojoj lokalnoj zajednici i gospodarstvu.

Na kraju posebna zahvala svim onima koji nisu imali strah 

od pokretanja promjena i davali su nam svesrdnu podršku svo-

jim radom i zalaganjem te time doprinijeli svim zajedničkim akci-

jama i uspjesima Sveučilišta u Splitu.

Uprava Sveučilišta u Splitu

2014. - 2018.

I      sincerely hope that we managed to adequately illustrate 
four years of our committed work and endeavour at the Uni-
versity of Split, four years of contemplating on the present 

and the future of the University, aware of all social and financial 
limits our country experiences, and yet trying to maximise our 
achievements despite these circumstances. We have achieved 
progress in all aspects of academic life and study, which is at-
tested by measurable indicators. 

The future of the University of Split lies in the development of 
a sustainable university which will invest its own endeavours to 
ensure material and spatial prerequisites, through the interna-
tionalisation of study programmes and academic entrepreneur-
ship, for the creation of its own research and human resources 
policies regardless of the state-dependent political trends. This 
is precisely why we believe that the projects of Campus on Klis 
and RC should be pursued by using EU funds as a building block 
for the future development of the University of Split.

This monograph is not typical and it does not have a typi-
cal title. Strategic management was specifically emphasised be-
cause it defines priorities and objectives and their implementation 
through action plans which are a powerful instrument for mana-
ging a complex system such as the University, even more so be-
cause they enable measurable monitoring of our performance.

This is why strategic management is the only way to trans-
form the University from the classical university into a mod-
ern university which serves its local community and economy.

Finally, I would like to express my deepest gratitude to all 
the people who boldly accepted changes and provided their 
wholehearted support through their work and dedication and 
contributed thus to all joint activities and achievements of the 
University of Split.

Management of the University of Split
2014. - 2018.
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BEGINNING AT THE END

L A N AC PRI JENOSA Z N A N JA K NOW LEDGE TR A N SFER C H A IN

Iz inauguralnoga govora rektora Šimuna Anđelinovića na 

svečanoj sjednici Senata u Hrvatskome narodnom kazalištu u 

Splitu, 23. listopada 2014.

U trenutku preuzimanja funkcije rektora i tereta lanca 

znanja koje iz godine u godinu moramo prenositi novim 

generacijama, postavljam brojna pitanja. Koja je sudbi-

na splitskog Sveučilišta? Što smo do sada učinili? Kojim putem 

krenuti? Kakva je moja uloga i mojih suradnika? Hoćemo li us-

pjeti? Prošlo stoljeće i današnje vrijeme je vrijeme afirmacije 

mnogih struka i znanstvenih disciplina, stoljeće specijalizaci-

je u kojem su se kilometrima odvojile pojedine znanosti. Ra-

zvile su vlastite jezike, termine i samozadovoljno uživaju u svo-

jim carstvima. Može se govoriti o tolikoj duhovnoj udaljenosti da 

se radi o pravim duhovnim feudima koji se brane propisima, ko-

morama, certifikatima i na kraju brendovima.

Na mjestu dodira vode se bitke za prevlast, a interdiscipli-

narnost teško zaživljava u praksi. Društvo je duboko podijelje-

no, s jedne strane je kultura, s druge znanost, s treće strane 

gospodarstvo, a iznad svih je politika. Dijalog znanosti i društva 

je prekinut.

Politika nedovoljno primjenjuje znanstvena dostignuća i 

sporo ih koristi za razvoj društva. Stari Grci, duhovni preci za-

padne civilizacije, nisu težili praksu prilagoditi teoriji, nego na-

protiv, teoriju shvatiti kao najviše ostvarenje prave prakse.

Osloboditi kreativnu energiju studenata.

Taj početak znanosti je put u budućnost i nalog da ponovno 

dosegnemo harmoniju znanosti i duhovnog bića našeg društva. 

Extract from the inaugural speech of the Rector Šimun 
Anđelinovć at the formal meeting of the Senate at the Croatian 
National Theatre in Split, 23 October 2014

N umerous questions come to mind at this moment when 
I am assuming the title of the Rector and the burden of 
the knowledge chain which is passed onto new genera-

tions year after year. What is the destiny of the University of Split? 
What have we achieved so far? Which way to go from now? What 
is my role and the role of my associates? Are we going to succeed? 
In the past and the present century many professions and scientif-
ic disciplines experienced wider recognition: this is an era of spe-
cialisation where specific sciences have enormously drifted apart. 
They have developed their own languages, concepts and are now 
condescendingly indulging in their own private empires. At this 
point, they have reached such a high level of spiritual alienation 
that they have become actual spiritual fiefdoms defending their 
confines with regulations, chambers, certificates and brands.

Battles for dominance are conducted at their contact points, 
which leaves no room for practical interdisciplinarity. The society 
is deeply divided; culture is on one end, science on the other, econ-
omy in the middle, and politics dominates them all. The dialogue of 
science and society has been abruptly terminated.

Politics is insufficiently implementing the scientific achieve-
ments and is not so quick to use them for social development. The 
Ancient Greeks, the spiritual ancestors of the Western civilisa-
tion, did not strive to adapt the practice to theory, but on the con-
trary, they perceived the theory as the highest form of true prac-
tical achievement.
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Duhovni svijet jednog naroda nije puki zbroj kulturnih doba-

ra, znanja i znanstvenih radova, već je to kolijevka u kojoj se 

odgajaju najbolje vrline, najbolji ljudi. Takav duhovni svijet 

daje snagu, daje polet društvu da se bez straha suoči s iza-

zovima vremena u kojem živimo. U ovom svjetlu treba shvati-

ti borbu Sveučilišta za autonomijom, autonomijom koja ne 

smije značiti bijeg od obaveza, već borbu za znanost, za je-

dnostavnost, za skromnost, za bližnjega i za budućnost.

Za vodstvo Sveučilišta i za sve dekane to je obaveza da istupe 

hrabro i snažno, da povedu svoje suradnike i studente na put 

bez kompromisa, na put odricanja i rada. Vodstvo sveučilišta 

treba osloboditi kreativnu energiju svojih studenata i iznalazi-

ti načine za odabir najboljih. Studenti i profesori svojim primje-

rom trebaju marširati na čelu znajući da su neporaženi samo 

oni koji se nikad nisu borili.

Sveučilište mora kao pastir brinuti o razvoju znanosti, ali 

i o sudbini svog naroda koji treba pomagati i snažiti. Znanost 

kroz sveučilište treba postati oblikujuća snaga društva, a ne za-

tvorena u laboratorijima i kampusima. Pri tome se treba oslo-

boditi iluzije da će se ovo dogoditi lako ili igrom slučaja.

Nedjeljivost nastavne, znanstvene i umjetničke kreacije

Često se pitamo koliko volimo ovaj grad, županiju, Sveučilište 

u Splitu, našu domovinu. Odgovor je dao Pascal “Kad ne volite 

previše, ne volite dovoljno”. Upravo ta iskrena ljubav pokreće 

mene i moje suradnike da uz vašu podršku i pomoć izvršimo 

temeljite promjene. Promjene koje će Sveučilištu dati ulogu 

lidera u inovacijama u društvenom i znanstvenom svijetu.

Promjene koje će najnovije spoznaje dovesti u praksu i tako 

otvoriti prostor mladima, njihovu zapošljavanju u kreativnim 

tehnologijama.

Moj pogled u budućnost Sveučilišta počiva na iskustvu ne-

djeljivosti nastavne, znanstvene i umjetničke kreacije uobličene 

u ideal homo univerzalisa koji je iznjedrio najvažnije civilizaci-

jske dosege čovječanstva na kojima se temelji cijelo suvre-

meno društvo. Stoga je Sveučilište, u čijem se krilu znanost,

Releasing the students̀  creative energy
This inception of science is the stairway to future and the sign 

that we should once more achieve the harmony of science and the 
spiritual core of our society. The spiritual world of a nation is not 
merely a sum of its cultural assets, knowledge and scientific en-
deavours, but is is the cradle where the best virtues and the best 
people are nurtured. Such spiritual world provides the society 
with the much needed strength and enthusiasm to boldly face the 
challenges of our times. This is how we should perceive the bat-
tle of the University for autonomy, which does not imply the flight 
from its duties, but rather the battle for science, simplicity, mod-
esty, our loved ones and our future.

It obligates the University Management and all deans to step 
forward courageously and eagerly and to take their associates and 
students on the uncompromising path of commitment and hard 
work. The University Management has to release the creative en-
ergy of their students and find the way to select the best among 
them. The students and teachers should lead by example and 
boldly march ahead knowing that only the ones who have never 
fought come out undefeated.

The University should care for the development of science 
and the fate of its people as a loving shepherd, by supporting and 
encouraging them. Science should become the formative force 
of the society through the University, and not confined some-
where in the laboratories and campuses. However, we should 
not delude ourselves into thinking that this can happen overnight 
or merely by accident.

Inseparability of teaching, research and artistic endeavour
We often ask ourselves how much we love this city, coun-

ty, University of Split, our homeland. Pascal offered the answer 
to this question: “When you doǹ t love too much, you doǹ t love 
enough”. It is this genuine love that drives my associates and I to 
carry our the fundamental changes with your assistance and sup-
port. The changes which will make this University the leader in in-
novations in the societal and scientific domain.
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umjetnost i prenošenje znanja stvaralački prožimaju, takoreći 

oplemenitelj društva koji svoju snagu crpi iz kompetentnosti 

svojih djelatnika i nadolazeće snage studenata.

Moj osnovni pokretački motiv, kao intelektualca, domolju-

ba, građanina, profesora i rektora jest da se Sveučilište u Spli-

tu duboko integrira s lokalnom zajednicom i postane perjanicom 

razvoja južne Hrvatske, prepoznatljivom u europskim okvirima.

Druga strana istoga procesa je funkcionalna integracija 

Sveučilišta: kao što se sveučilište mora otvoriti prema vlasti-

toj sredini, tako se i pojedine sastavnice; objedinjujua resurse i 

koordinirajući nastavne i znanstvene procese - bez gubitka vla-

stite samostalnosti! -otvaraju i međusobno i prema Sveučilištu. 

Korijeni u baštini

Bez baštine bismo još bili barbari. Baština je ta koja nam 

s ramena divova omogućuje današnje vidike. Ne radi se, ja-

sno, samo o divovima: zahvalnost i dugujemo svima koji su u 

prošlosti pridonijeli životu i snazi nas današnjih. Sveučilište se 

i mora ukorijeniti u zajedničku baštinu - duhovnu, materijalnu i 

kulturnu. A grad Split kao vrelo hrvatske povijesti i prema svo-

jim građanima studentima i prema svojoj domovini ima odgo-

vornost postati sveučilišna sredina prepoznatljiva među nama. 

Svjesni i snaga i slabosti, opredijeljeni smo usvojiti ključne 

europske razvojne odrednice i kriterije bez straha od gubit-

ka vlastitog identiteta, s osloncem na najvrjedniji dar baštine, 

vlastiti, hrvatski jezik kojemu će povećanjem studijskih pro-

grama što se izvode i na engleskom, značenje sve više rasti. 

Kao i značenje ne samo znanstvene, kulturne i duhovne, već i 

gospodarske uloge društveno-humanističkog područja.

Sidro u sutrašnjici

Svaka ljudska inicijativa propast će bez znanja. Svako 

znanje je uzaludno osim uz rad sa žarom i ljubavi za druge. 

Efikasnost traži cjelovit pristup, i glavna odrednica našeg pro-

grama je upravo stvaranje cjelovitog procesa. Student kroz 

znanost i struku treba doći do vještina i praktično upotre-

bljivog znanja, a kroz program samozapošljavanja do kvalite-

tnih radnih mjesta utemeljenih na znanju.

The changes that will implement the most recent findings into 
practice and thus create opportunity for the young people and 
their employment in creative technologies.

My perception of the future of the University rests on the ex-
perience of inseparability of teaching, scientific and artistic en-
deavour moulded into the ideal homo universalis who generated 
the most significant civilisation achievements as the foundations 
of the entire modern society. Therefore, the University harbours 
sciences, arts and knowledge transfer in its embrace, and serves 
as an ennobler of the society which derives its strength from the 
competency of its employees and the incoming student power.

My driving force, as an intellectual, patriot, citizen, professor 
and rector is the desire to profoundly integrate the University of Split 
with the local community and become the beacon of development 
of Southern Croatia which is recognisable at the European level.

Functional integration is the other side of the same process: 
just like the University has to open up towards its local community, 
the individual constituents open up to each other and towards the 
University, encompassing the resources and coordinating teach-
ing and research processes. 

Roots in the heritage
If we had no heritage, we would still be barbarians. Heritage is 

what enables us to view todaỳ s horizons from the shoulders of gi-
ants. We owe our gratitude not only to giants, but also to all of our 
ancestors who have contributed to our lives and strength as we 
know it. The University needs to be rooted in the common heritage 
– spiritual, material and cultural. The City of Split, as the source of 
Croatian history, holds a certain responsibility towards its citizens, 
students and homeland to become a recognisable university cen-
tre. Aware of our strengths and weaknesses, we are determined 
to adopt the key European developmental guidelines and criteria 
without the fear of losing our identity, relying on the most precious 
gift of heritage, our own Croatian language, whose significance is 
bound to increase by introducing several study programmes in 
English. As well as the significance of the scientific, cultural, spiri-
tual and economic role of the social and humanistic domain.
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Preduvjet svemu tome je nova razvojna strategija na ovim 

osnovama:

• Nastava kao temelj isvrha, početak i završetak svih pro-

cesa na razini sveučilišta. Razvojem studijskih programa 

svih razina treba podići kvalitetu studiranja.

• Suradnja s lokalnom zajednicom uz jače uključivanje 

znanosti i struke kroz program Demos u rješavanju infra-

strukture i razvojnih projekata.

• Postakademsko zapošljavanje studenata kroz jačanje 

upravljačkih sposobnosti i vještina u suradnji sa Župa-

nijom splitsko-dalmatinskom i Sveučilištem u Zagrebu.

• Razvoj koncepta nastavnih baza kao ustrojbenih jedini-

ca Sveučilišta u Splitu na kojima se provode kvalitetna 

stručna praksa i znanstveni rad.

• Sveučilišni sport i sveučilišna natjecanja kao splitski 

model i brend.

• Razvoj studentskog standarda i povećanje kapaciteta 

smještajnih jedinica.

• Razvijanje projekata u kulturi kao potpora bržem gospo-

  darskom oporavku društva kroz kulturnu industriju i

    turizam.

• Internacionalizacija Sveučilišta kroz razvoj studija na

  engleskom i kroz razvoj međunarodne suradnje: pozvao 

bih sve nazočne veleposlanike da nam se pridruže na 

ovim projektima i na razvoju kulturnih i gospodarstvenih 

veza naših zemalja.

• Izgradnja i opremanje zajedničkog istraživačkog Centra 

radi sinergije znanstvenika i objedinjavanje znanstvenih 

kapaciteta i centara znanstvene izvrsnosti.

• Razvoj tehnoloških inkubatora i parkova u krilu Sveučilišta 

i u suradnji sa Županijom splitsko-dalmatinskom.

• Razvoj lista Universitas u prepoznatljive hrvatske 

sveučilišne novine.

• Viša razina suradnje s drugim našim sveučilištima.

Studenti su najvažniji

U centru nastavnog procesa i znanstvenog rada su stude-

nti i njihov svestran razvoj. Poslužio bih se riječima Alberta 

Einstaina: „Nije dovoljno podučavati čovjeka za usku specija-

lizaciju. Bitno je učeniku usaditi razumijevanje i živi osjećaj za 

Anchor of the future
Any human initiative is bound to fail without knowledge. Ev-

ery knowledge is useless unless combined with passionate work 
and love for others. Efficacy requires a comprehensive approach, 
hence the main objective of our programme is to create a compre-
hensive process. The student needs to acquire skills and knowl-
edge applicable in practice through science and profession, and 
reach quality job positions based on knowledge through the self-
employment programme.

The main prerequisite is the new development strategy based 
on the following principles:

• Teaching process as the foundation and purpose, beginning 
and end of all processes at the University level. The develop-
ment of study programmes at all levels should increase the 
quality of studying.

• Collaboration with the local community with a more promi-
nent inclusion of science and profession through the Dem-
os programme for solving infrastructural issues and devel-
opmental projects.

• Post-academic employment of students by enhancing man-
agerial competences and skills in collaboration with the 
Split-Dalmatia County and the University of Zagreb.

• The development of the concept of teaching bases as organ-
isational units of the University of Split for carrying out pro-
fessional practice and research work.

• University sport and university competitions as the model 
and brand of the City of Split.

• The development of the student standard and the increase in 
accommodation capacities.

• The development of cultural projects as a support to the fast-
er economic recuperation of the society through industry 
and tourism.

• Internationalisation of the University through the develop-
ment of study programmes in English and through the de-
velopment of international collaboration: I wish to invite all 
present ambassadors to join us in these projects and in the 
development of cultural and economic ties between our 
countries.

• The construction and furnishing of the joint research Centre 
for the purpose of the synergy of researchers and the en-
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vrijednosti kojima je dostojno težiti. On mora usvojiti smisao 

za lijepo i za moralno dobro. Samo sa specijaliziranim znan-

jem više je nalik dobro treniranu psu negoli skladno razvijenu 

biću. On mora naučiti kako da razumije motive ljudskih bića, 

njihove iluzije i njihove patnje te da tako izgradi pravilan odnos 

prema ljudima koje susreće i prema cijeloj ljudskoj zajednici. 

Ove se vrijedne težnje mladim naraštajima prenose osobnim i 

neposrednim odnosom učitelja i učenika, a ne - ili barem ne u 

prvom redu - udžbenicima.“

Kompetentni i zainteresirani

Smisao današnje svečanosti ne iscrpljuje se u protoko-

larnom simbolizmu koji bi trebao posvjedočiti bogatstvo i 

značenje akademske tradicije i odlučujuću ulogu znanja u su-

vremenosti. Danas nam je bilo stalo objasniti naše planove i 

aktivnosti kako bi najšira javnost saznala što ćemo mi podu-

zimati u interesu Sveučilišta, Grada i šire zajednice. Naravno, 

ne da bismo zadovoljavali javnu radoznalost, nego da bismo 

izrazili nadu kako će se u naša razmišljanja i praktične pro-

jekte uključiti mnogi kompetentni građani i institucije, zainte-

resirani za svoju, našu i opću korist.

Smisao današnje svečanosti ne iscrpljuje se u protokolar-

nom simbolizmu koji bi trebao posvjedočiti bogatstvo i značenje 

akademske tradicije i odlučujuću ulogu znanja u  suvremenosti. 

Danas nam je bilo stalo objasniti naše planove i aktivnosti kako 

bi najšira javnost saznala što ćemo mi poduzimati u interesu 

Sveučilišta, Grada i šire zajednice. Naravno, ne da bismo zado-

voljavali javnu radoznalost, nego da bismo izrazili nadu kako 

će se u naša razmišljanja i praktične projekte uključiti mnogi 

kompetentni građani i institucije, zainteresirani za svoju, našu 

i opću korist.

A one kojima se čini da smo zapasali preširoko, upućujem 

na riječ pjesnika:

„Ja živim u kruzima koji se šire, i njima sve više obuhva-

tit žudim. Ja možda i neću polučiti zadnji, konačni krug, no 

ja se trudim.“

 

compassing of the research capacities and centres of scien-
tific excellence.

• The development of technological incubators and parks 
within the University and in collaboration with the Split-Dal-
matia County.

• The transformation of Universitas into a recognisable Croa-
tian university journal.

• Higher level of collaboration with other national universities.
Focus on students

Students and their versatile development are at the centre of 
the teaching process and research work. In the words of Albert 
Einstein: “It is not enough to teach man a specialty. It is essential 
that the student acquire an understanding of and a lively feeling 
for values. He must acquire a vivid sense of the beautiful and of 
the morally good. Otherwise he, with his specialised knowledge, 
more closely resembles a well-trained dog than a harmoniously 
developed person. He must learn to understand the motives of hu-
man beings, their illusions, and their sufferings in order to acquire 
a proper relationship to the individual fellow-men and to the com-
munity. These precious things are conveyed to the younger gen-
eration through personal contact with those who teach, not–or at 
least in the main–through textbooks.”

Competence and motivation
The point of todaỳ s ceremony is not exhausted in the cere-

monious symbolism which should testify to the proliferation and 
significance of the academic community and the decisive role of 
knowledge in the modern era. Today, we wanted to explain our 
plans and activities to the wider public so that they can be ac-
quainted with our intentions in the interest of the University, City 
and wider community. Naturally, not in order to satisfy their curi-
osity, but to express hope that our plans and practical project will 
be joined by many competent citizens and institutions committed 
to their own, our own and greater good.

And if there are those among you who believe that our plans 
are overly ambitious, I will leave you with the following words of a 
famous poet:

“I live my life in widening circles that reach out across the 
world. I may not ever complete the last one, but I give myself to it.”
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Inauguracija rektora prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića 23. listopada 2014. na velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta Split
Inauguration of the Rector Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović on 23 October 2014 at the central stage of the Croatian National Theatre in Split
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BA Š TIN A K AO TEMEL J S V EUČILIŠ TA U SPLITU

Uvodni govor prorektora za kvalitetu, kulturu i umje-

tnost B. Matulića u Hrvatskom narodnom kazalištu u 

Splitu, 23. listopada 2014. godine, povodom inaugu-

racije rektora prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića.

Na čemu počivaju temelji našeg Sveučilišta? Je smo li 

premladi da bi imali hrabrosti jedriti ovim nemirnim mo-

rem današnjice? Uvjereni smo, baš naprotiv. Stoljetna snaga i 

baština naših predaka daju nam ohrabrenje i podstrek, stoga, 

osvrnimo se prema njima i zapitajmo se: Što bi o današnjem 

danu zapisao Toma Arciđakon? Je li ovo značajan događaj za 

splitsku komunu? Zar bi izrazio negodovanje što imamo studij 

povijesti i što kritički promišljamo sadašnjost?

Ne vjerujemo da bi se dični Marko Marulić ustručavao da-

nas biti ovdje. Zar ne baštinimo njegov vrhunski, radom i zna-

njem stečni intelektualni i duhovni ugled u Europi? Zar nismo 

dužni čuvati i unaprjeđivati to nasljeđe? Bi li Begović, Botić, 

Ujević, Petrasov Marović, Ivanišević, danas bili djelatnici Filo-

zofskog fakulteta u Splitu?

Kako zanemariti brojne pregaoce kroz stoljeća, poput bi-

skupa Marka Kalogjere utemeljitelja suvremenog bogoštovlja, 

don Frane Bulića i don Lovre Katića koji su dali obol razvo-

ju arheološke znanosti i stvorili preduvjete za osnivanje 

humanističkih studija? Zar konzervatorstvo Vicka Andrića u 

Dioklecijanovoj palači nije uzor njegovim suvremenim slje-

dbenicima na ovom Sveučilištu?

Kako naše studente uvjeriti da Ribanje i ribarsko prigo-
varanje Petra Hektorovića nema baš nikakvu poveznicu sa 

našim studijima mora? Zar Pomorski fakultet nije sljednik Statu-
ta Bratovštine pomoraca sv. Nikole u Splitu iz 14. stoljeća  koji je 

temelj pomorske legislative i pomoračkog zvanja?

Splitski lazaret iz 16. stoljeća, uz gradske medike splitskog

srednjevjekovlja značili su napredak u razvoju medicine na 

hrvatskim prostorima. Benediktinski redovnik Grgur, sinovac 

HERITAGE A S THE FOUNDATION S TONE OF THE 
UNI V ER SIT Y OF SPLIT

I naugural speech of Prof. dr. sc. B. Matulić, Vice-Rector 
for Quality, Culture and Arts at the Croatian National The-
atre in Split, on 23 October 2014, on the occasion of the in-

auguration of the Rector Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović.

What are the building blocks of our University? Are we too 
young or courageous enough to sail the restless seas of to-
day? I would say, quite the contrary. The centennial strength 
and heritage of our ancestors still encourage and empower us, 
therefore let us turn to them and ask ourselves: What would 
Thomas the Archdeacon write about today? Is this a significant 
event for the community of Split? Would he, perhaps, express 
his disdain about the study programme of history and the fact 
that we critically evaluate the present? 

I strongly believe that the distinguished Marko Marulić 
would stand here today. Because, isǹ t it true that we build 
on his unparalleled intellectual and spiritual reputation in 
Europe which he acquired through his committed work and 
knowledge? Isǹ t it our sacred duty to safeguard and advance 
that legacy? Would Begović, Botić, Ujević, Petrasov Marović, 
Ivanišević, work at todaỳ s Faculty of Humanities and Social 
Sciences in Split?

 
How could we forget those zealous and committed person-

alities through centuries, such as the Bishop Marko Kalogjera, 
the founder of modern pious worship, don Frane Bulić and don 
Lovre Katić who contributed to the development of the archae-
ological science and created the prerequisites for the estab-
lishment of humanities? Isǹ t Vicko Andrić s̀ conservation of 
the Diocletiaǹ s Palace something that the students of this 
University look up to?

How can we convince our students that Petar Hektorović s̀ 
Ribanje and ribarsko prigovaranje (Fishing and Fishermen’s 
Conversations) is in no way connected to our maritime stud-
ies? Isǹ t it true that the Faculty of Maritime Studies is the le-
gal successor of the Statute of the Brotherhood of Seafarers of 
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hrvatskog velikaša Petra Crnog, opat u mjestu Selu kraj Spli-

ta iz 11. stoljeća,  prvi  je po imenu poznati Hrvat koji se bavio 

lječenjem.  Ima li boljeg korijena za naše zdravstvene studije i 

studije medicine, farmacije i stomatologije? 

Tko će čuvati odjeke prostornih oblikovanja Jurja Dalma-

tinca, Nikole Firentinca, Andrije Alešija, Bokanića, Meštrovića, 

ako neće naš Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije? 

Hoćemo li na Umjetničkoj akademiji zanemariti Bajamontija, 

Suppea, Hatzea, Bombardellija, Papandopula, Tijardovića, Goto-

vca? Ili pak Blaža Jurja Trogiranina, Dujma Vuškovića,  Benkovića, 

Vidovića, Joba, Tartagliu, Kljakovića, Kaštelančića, Ivu Dulčića? 

Nisu li se dva Ivana, hrvatski sinovi Rendić i Meštrović šetali is-

tim plokatama i kalama kojima mi šetamo danas i pod sjen-

om zvonika katedrale svetoga Duje sanjali o Sveučilištu i sami 

naslanjajući se na tradiciju Buvine, Dalmatinca i Duknovića?

Zar smo presmioni, ako bi kazali da je današnja mantra 

primjene inovativnih tehnologija u gospodarstvu već davno 

antcipirana kroz Maria Puratića? Možda bi on danas bio dekan 

FESB-a, PMF-a, stručnih studija ili studija mora? 

Nitko od naših studenata kineziologije ne bi se bunio kad bi 

danas imao uvjete kakvu je gladijatorima pružao salonitanski 

amfiteatar. Nisu li tamo korijeni najsportskijega grada na svitu?

Tko može ustvrditi da vjekovima usavršvan sustav održivog 

razvoja naše Zagore i otoka, dakle na kopnu i moru, danas 

nema nikakvih odjeka za naše studije prehrambene tehnologi-

je,  farmacije i oporabe materijala? Zar tradicija fiziokratizma u 

Dalmaciji i dobro ustrojene inženjerske struke 19. stoljeća nisu 

da-vni temelj gospodarskim programima Sveučilišta? Danas 

se zelene industrije, eko sustavi proizvodnje te recikliranja pro-

izvoda i energije promoviraju kao europski brend mudrog gospo-

darenja resursima i kontroliranih financijskih tokova kao pame-

tan, održiv i inkluzivan rast, a kad smo mi to ovdje kroz stoljeća 

razvili do neslućenih razina, onda su nas nazvali škrtima! 

Sustavi gospodarenja javnim dobrom i rada u službi za-

jednice Gaje Bulata, Ive Tartaglie, Mihovila Pavlinovića, Ante 

St. Nicholas in Split from the 14 the century which is the foun-
dation of the maritime legislation and maritime vocation?

The 16th century quarantine hospital in Split, together with 
the Mediaeval local hospitals, marked a progress in the devel-
opment of medicine in Croatia. The Benedictine monk Grego-
ry, the nephew of the Croatian nobleman Petrus Zerni, abbot in 
the settlement of Selo near Split from the 11th century, is the 
first know Croat to practice medical treatment.  Is there a bet-
ter foundation for our health care studies and the studies of 
medicine, pharmacology and dentistry? 

Who will safeguard the echoes of the spatial planning of 
Juraj Dalmatinac, Nicholas of Florence, Andrija Aleši, Bokanić, 
Meštrović, if not our Faculty of Civil Engineering, Architecture 
and Geodesy? 

Will we simply neglect Bajamonti, Suppe, Hatze, Bombarde-
lli, Papandopulo, Tijardović, Gotovac at the Academy of Arts? Or 
Blaž Juraj Trogiranin, Dujam Vušković, Benković, Vidović, Job, 
Tartaglia, Kljaković, Kaštelančić, Ivo Dulčić? Wereǹ t there two 
Ivans, Croatian sons Rendić and Meštrović, who walked down 
the same cobbled streets and narrow alleys we use today and, 
under the shadow of the bell-tower of the Cathedral of St. Dom-
nius, dreamed about the University leaned on the tradition of 
Buvina, Dalmatinac and Duknović?

 
Would it be out of line to say that todaỳ s mantra of imple-

menting innovation technologies into economy has long been 
anticipated by Mario Puratić? Perhaps today he would be the 
dean of the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical En-
gineering and Naval Architecture, the Faculty of Science, voca-
tional studies or maritime studies? 

None of our kinesiology students would mind having the 
same training conditions as the ones provided to the gladiators 
by the Salona amphitheatre. After all, those are the roots of the 
most athletic city in the world!

Who can argue that the system of sustainable develop-
ment developed for centuries in the Dalmatian hinterland and 
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Trumbića, zar ne bi mogli biti primjer za studijske programe na 

Ekonomiji i Pravu?

Ako Sveti Duje biskup ne bi želio biti veliki kancelar našega 

Katoličkog bogoslovnog fakulteta tko bi to mogao biti? Zar bi 

odbili biti dekani i prodekani Dominis, Cosmi, Lukačić, Lučić, 

Katić, don Frane Bulić?

I mogli bismo tako nabrajati povijesne stupove splitskog 

Sveučilišta do u nedogled, a vrijeme nam je hitati naprijed, u 

budućnost! 

Stoga završavamo usklikom Tonča Petrasova Marovića: 

“Cvite! Ča od tebe, još lipše miriše? Dite!”

Mnoge stvari mogu čekati, ali djeca, ne mogu. Njima ne 

možemo odgovoriti “sutra”, oni traže “danas”. Stoga ćemo u 

ime naše djece, naših studenata, u ime zajedničke naše i nji-

hove budućnosti već od danas ustrajno raditi na suradnji s lo-

kalnom zajednicom. Ona vapi za idejama pri čemu Sveučilište 

treba jačati stručnu, znanstvenu i umjetničku infrastrukturu 

zajednice, projektno je vezati uz svoj svakodnevni rad i tako se 

s punom odgovornošću i cjelokupnim akademskim integrite-

tom staviti u službu za dobrobit Sveučilišta, Grada, Županije i 

domovine nam Hrvatske!

the islands, i.e. on the mainland and the sea, has no effect on 
our study programmes in food technology, pharmacology and 
use of materials? Isǹ t it true that the tradition of physiocra-
cy in Dalmatia and a well-organised 19th century engineering 
profession are the ancient foundations of economy-oriented 
study programmes of the University? Today, the green indus-
tries, production eco-systems and product recycling are pro-
moted as a European brand of smart management of resourc-
es, and controlled financial flows as a smart, sustainable and 
inclusive growth, and when we developed it to the highest lev-
els through the centuries, others accused us of being stingy! 

Perhaps the systems of public good management and 
community service provided by Gajo Bulat, Ivo Tartaglia, Miho-
vil Pavlinović, Ante Trumbić served as templates for the study 
programmes at the Faculties of Economic and Law?

If the Bishop St. Domnius refused to be the great chancel-
lor of our Catholic Faculty of Theology, then who could it be? 
Would Dominis, Cosmi, Lukačić, Lučić, Katić, don Frane Bulić 
refuse to be deans and vice-deans?

We could stand here and list the historical pillars of the 
University of Split until eternity, however we have to move for-
ward and leap into the future! 

Therefore, allow me to finish with the exclamation of the 
poet Tonči Petrasov Marović: 

“Oh, flower! What is more ravishing than thy enchanting 

perfume? A child!”

Many things in the world can wait, but children cannot. 
We cannot simply reply to their inquiry “tomorrow”, they de-
mand it “now”. Therefore, in the name of our children, our stu-
dents, and in the name of our future and their future together, 
we hereby commit ourselves to the full collaboration with the 
local community. It yearns for the ideas, which is why the Uni-
versity should enhance its professional, scientific and artistic 
infrastructure of the community, engage it in its daily opera-
tion, thus submitting itself to the service of the University, City, 
County and our beloved homeland of Croatia with full respon-
sibility and academic integrity.




