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Zadaci strateškog cilja 1. Znanost i istraživanje  

 Podciljevi Aktivnosti Rezultati/Pokazatelji Nositelji Rokovi 
1.1 Povećanje dolazne i 
odlazne mobilnosti 
znanstvenika 

Poticati znanstvenike – 
pogotovo mlađe na 
mobilnost 

Povećati broj znanstvenika 
u mobilnosti  za 15% 
godišnje 

Odjeljak za 
međunarodnu suradnju. 

Kontinuirano 

1.2 Visoka kvaliteta i 
produktivnost 
znanstveno-istraživačkog 
rada 

Povećati broja 
publikacija u relevantnim 
bazama za humanističke 
i društvene znanosti 

Povećanje broja 
publikacija za 10% 

Znanstveno-nastavno 
osoblje 

Kontinuirano kroz 2017.  

Poticati znanstvenu 
djelatnost u strateškim 
područjima Fakulteta  

Povećanje broja 
publikacija i konferencija 
za 10%  

Poticati objavljivanje 
znanstvenih monografija 
kod relevantnih domaćih 
i stranih izdavača. 

Povećanje broja 
publikacija za 10% 

Povećati broj prijava 
međunarodnih 
kompetitivnih projekata 

Povećanje od 10%   

Broj dobivenih 
međunarodnih 
kompetitivnih projekata  

Minimalno 1 projekt u 
2017.  

Povećati broj prijava 
znanstvenih projekata na 

Povećanje od 10% 



Hrvatsku zakladu za 
znanost  
Broj dobivenih projekata 
u sklopu Hrvatske 
zaklade za znanost 

Minimalno 1 projekt u 
2017.  

Povećanje broja  
međunarodnih 
konferencija 

Povećanje za 10% 

1.3 Znanstveni centri: 
Centar izvrsnosti za 
integrativnu bioetiku; 
Centar izvrsnosti za 
školsku efektivnost i 
menadžment;  Znanstveni 
centar za logiku, 
epistemologiju i filozofiju 
znanosti 

Realizirati aktivnosti u 
sklopu znanstvenih 
centara izvrsnosti  

Povećanje rezultata za 
10%  

Ekspertni timovi na 

instituciji  

Kontinuirano kroz 2017 

Diseminacija rezultata – 
vidljivost institucije  

1.4 Rad na popularizaciji 
znanosti 

Organiziranje popularno-
znanstvenih konferencija 
i tribina 

Popularizacija 
humanističkih i društvenih 
znanosti 

Uprava, svi zaposlenici, 

studenti 

Kontinuirano 2017. 

Organiziranje 
međunarodnih ljetnih 
škola 

Organizirana minimalno 
jedna međunarodna ljetna 
škola 

Uprava, svi zaposlenici. Srpanj 2017. 

1.5 Prikupljanje i obrada 
podataka znanstvene i 
istraživačke djelatnosti 

Prikupljeni podatci 
znanstvene djelatnosti za 
2016. 

Kontrola i nadgledanje 
znanstvene djelatnosti 

Uprava, osnovano 

Povjerenstvo, nastavno 

osoblje 

Siječanj 2017. 

Pravilnik nagrađivanja 
znanstvene izvrsnosti 

Jačanje znanstvene 
izvrsnosti 

Ožujak 2017. 

1.6 Napredovanja Osiguravanje radnih 
mjesta za znanstvene 
novake koji su stekli 
stupanj doktora znanosti 

Usvojiti raspodjelu 
oslobođenih koeficijenata 
prema usvojenim 
kriterijima 

MZOS, Sveučilište, 

Uprava Fakulteta 

Kontinuirano kroz 2017.  



Plan napredovanja u 
2017. godini 

1.7 Poticati projektne 
aktivnosti u suradnji s 
javnim i privatnim 
sektorom  

Ispitivanje potreba  
društva i javnog sektora 

Minimalno jedna projektna 
suradnja  

Znanstveno-nastavni 
kadar 

Kontinuirano kroz 2017.  

Znanstvena i stručna 
suradnja s javnim i 
privatnim sektorom 

1.8 Suradnja s inozemnim 
visokoobrazovnim 
ustanovama i ostalim 
javnim ustanovama 

Povećati broj potpisanih 
ugovora o suradnji 

Godišnji rast Odjeljak za 
međunarodnu suradnju, 
Ured za znanost 

Kontinuirano kroz 2017. 

Aktivno koristiti 
potpisane ugovore o 
suradnji 

Godišnji rast  

1.11 Poslijediplomski 
doktorski studij  

Unaprjeđivanje 
postojećeg 
poslijediplomskog 
doktorskog studija  
humanističkih znanosti 

Pozitivni rezultat 
vrednovanja i kvalitete  

Vijeće za 
poslijediplomske 
doktorske studije 

Kontinuirano kroz 2017.  

Organizacija radionica za 
doktorske studente 

Minimalno jedna radionica  Vijeće za 
poslijediplomske 
doktorske studije 

Rujan 2017. 

Organizirati radionice za 
mentore - početnike 

Minimalno jedna radionica Sveučilište Lipanj  
2017.  

 

  



 

Zadaci strateškog cilja 2. Studenti i studiji 
Podciljevi Aktivnosti Rezultati/Pokazatelji Nositelji Rokovi 

2.1 Revizija i daljnje 
osuvremenjivanje 
postojećih studijskih 
planova i programa 

Izrada dvopredmetnog studijskog 
programa Sociologija 

Izrađen program dvopredmetnog 
studija 

Katedre, Vijeće 
odsjeka, Vijeće 
doktorskog 
studija, 
Fakultetsko 
vijeće, prodekan 
za nastavu 

Lipanj 2017. 

Izmjene i dopune poslijediplomskog 
doktorskog studija  
 

Usvojen izmijenjen i dopunjen 
Elaborat  

Ožujak 2017. 

2.3 Pokretanje novih 
studijskih programa  

Pokretanje studija – njemački jezik; 
francuski jezik  
 

Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna  
povjerenstva  

Sveučilište, 
AZVO, MZOS 

Rujan 2017.  

Dobivanje dopusnice za 
rad/izvođenje nastave  

Rujan 2017.  

Poslijediplomski specijalistički 
studij  “Primijenjena lingvistika za 
poučavanje engleskog jezika kao 
stranog jezika“ 

Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna 
povjerenstva 

Lipanj 2017. 

Dobivanje dopusnice za 
rad/izvođenje nastave 

Rujan 2017. 

Poslijediplomski specijalistički 
studij „Menadžment u kulturi“ 

Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna 
povjerenstva 

Lipanj 2017. 

Dobivanje dopusnice za 
rad/izvođenje nastave 

Rujan 2017. 

Poslijediplomski studij 
„Nakladništvo“ 

Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna 
povjerenstva 

Lipanj 2017. 

Dobivanje dopusnice za 
rad/izvođenje nastave 

Rujan 2017. 

Izrada elaborata studijskog programa Lipanj 2017. 



Poslijediplomski specijalistički 
studij  “Održivi razvoj zajednice - 
planiranje i projektiranje razvoja“ – 
združeni unutarsveučilišni studij 

Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna 
povjerenstva 

Rujan 2017. 

Diplomski studij andragogije 

Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna 
povjerenstva 

Ožujak 2017. 

Dobivanje dopusnice za 
rad/izvođenje nastave 

Rujan 2017.  

2.4 Ustroj 
samofinancirajućih 
studijskih programa na 
engleskom jeziku 

Rasprava o studijskim programima 
na engleskom jeziku 

Izrada elaborata studijskih programa 

Katedre, Vijeće 
odsjeka, 
Fakultetsko 
vijeće, prodekan 
za nastavu  

Rujan 2017.  

Združeni studij prevoditeljstva  
Priprema i dostavljanje 
dokumentacije na sveučilišna 
povjerenstva 

Katedre, Vijeće 
odsjeka, 
Fakultetsko 
vijeće, prodekan 
za nastavu 

Rujan 2017.  

2.5 Ustroj programa za 
cjeloživotno obrazovanje 

Razvijanje sustava za unaprjeđivanje 
nastavnih kompetencija sveučilišnih 
nastavnika  

Provođenje edukacijskih programa 
za sveučilišne nastavnike i 
nastavnike iz nastavnih baza  

CIRCO 
Kontinuirano 
2017. 
 

Osnivanje Centra za jezike  Osnovan Centar za jezike 
Znanstveno-
nastavni kadar 

Veljača 2017. 

Pokretanje programa za andragoško, 
psihološko, didaktičko, metodičko 
obrazovanje  

Pripremljen i odobren program CIRCO Veljača 2017. 

Organiziranje programa stručnog 
usavršavanja  

Broj organiziranih stručnih 
usavršavanja mentora, nastavnika, 
stručnih suradnika iz nastavnih baza  

Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

2.6. Razvoje-učenja 
Utvrđivanje minimalnih zahtjeva i 
standard e-učenja 

Primjena u nastavi 
Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 



Izrada nastavnih materijala 

2.7 Povećati mobilnost 
studenata 

Untarsveučilišna mobilnost 
studenata 

Povećanje od 15% 
Uprava Fakulteta, 
pročelnici  

Kontinuirano 
2017.  

Međusveučilišna mobilnost 
studenata  

Povećanje od 15% Odjeljak za 
međunarodnu 
suradnju Povećati broj stranih studenata koji 

studiraju na Fakultetu 
Povećanje od 15% 

2.8 Povećati mobilnost 
nastavnika  

Povećati dolaznu međusveučilišnu 
mobilnost nastavnika 

Povećanje od 15% 
Odjeljak za 
međunarodnu 
suradnju Kontinuirano 

2016. 
Povećati odlaznu međusveučilšnu 
mobilnost nastavnika 

Povećanje od 15% 
Odjeljak za 
međunarodnu 
suradnju 

2.9 Poticati studentsku 
znanstvenu i stručnu 
djelatnost 

Poticati studentske konferencije, 
časopise 

 
Suradnja i aktivnosti Uprava Fakulteta 

i Studentski zbor 
Fakulteta 

Kontinuirano 
2017. 

Podržavati rad studentskih udruga  
Uključiti studente u aktivnosti  
popularizacije znanosti 

2.10 Podići kvalitetu 
studiranja studenata s 
invaliditetom 

Individualni pristup 
Omogućiti svim studentima s 
invaliditetom što uspješnije studiranje 

Uprava Fakulteta, 
Ured za studente s 
invaliditetom 

Kontinuirano 
2017. 

Osiguravanje potpune uključenosti 
studenata s invaliditetom u sve 
procese na Fakultetu 

2.11 Poticanje 
poduzetničkih 
kompetencija kod 
studenata  

 Uključivanje poduzetničkih 
kompetencija u ishode učenja Poduzetničke kompetencije 

uključene u minimalno 10 kolegija 
Znanstveno-
nastavni kadar 

Ožujak 2017.  

 

  



Zadaci strateškog cilja 3. Fakultet u svom okruženju 
Podciljevi Aktivnosti Rezultati/Pokazatelji Nositelji Rokovi 

3.1 Znanstvena i stručna 
suradnja s okruženjem  
 

Zajedničke projektne prijave 
Minimalno jedna zajednička 
projektna prijava  

Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

Suradnja centara  (Centra 
Mediterranea i Centra za lokalnu 
povijest i rodoslovlje) s okruženjem  

Projekti, konferencije, okrugli stolovi  
Centar 
Mediterranea 

Kontinuirano 
2017. 

Provoditi znanstvena i stručna 
istraživanja u suradnji s udrugama 
civilnog društva   

Minimaln jedno provedeno  
istraživanje 

Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

Formirati Povjerenstvo za znanstveno-
istraživačku suradnju s javnim sektorom Formirano Povjerenstvo Uprava Fakulteta Ožujak 2017. 

Aktivno sudjelovati u radu Centra za 
društvena, humanistička i umjetnička 
istraživanja 

Broj aktivnosti 
Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

Zajednički sudjelovati u znanstveno-
istraživačkim i stručnim projektima 
vezanim uz gospodarstvo, lokalnu i 
regionalnu upravu i samoupravu 

Broj sudjelovanja  
Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

3.2 Humanističke i 
društvene znanosti i 
potrebe tržišta rada  

Provoditi znanstvena i stručna 
istraživanja potaknuta društvenim 
izazovima 

Minimalno jedno istraživanje 
Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

Poticati postakademsko zapošljavanje 
studenata 

Broj prijavljenih na postakademsko 
zapošljavanje s FFST-a 

Bivši studenti Srpanj 2017. 

Promoviranje humanističkih i 
društvenih znanosti 

Okrugli stolovi, javne tribine, 
domaće i međunarodne konferencije  

Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2016. 

Jača ulogu i suradnju Alumni udruge 
FFST Zajednička suradnja  

Znanstveno-
nastavni kadar i 
članovi Alumnija 
FFST-a 

Kontinuirano 
2017. 

Doprinositi turističkoj ponudi Grada i 
Županije 

Suradnja s Gradom i Županijom  
Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 



Sudjelovati u poticanju i promicanju 
razvoja kreativnih i kulturnih industrija 

   

3.3 Uloga obrazvanja i 
cjeloživotnog obrazovanja 
u okruženju  

Prilagođavanje rada Centra za 
cjeloživotno obrazovanje i istraživanje  
potrebama okruženja 

Ispitivanje okruženja o potrebama 
cjeloživotnog obrazovanja  

Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

Aktivno se uključiti u izrade obrazovnih 
strategija grada Splita i Splitsko-
dalmatinske županije 

Broj aktivnosti 
Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

Aktivno surađivati sa svim obrazovnim 
institucijama u okruženju Broj aktivnosti 

Znanstveno-
nastavni kadar 

Kontinuirano 
2017. 

 

  



Zadaci strateškog cilja 4. Poslovanje i organizacija Fakulteta 

 
Podciljevi Aktivnosti Rezultati/Pokazatelji Nositelji Rokovi 

4.1 Povećati broj i 
kvalitetu znanstveno-
nastavnog kadra  

Pratiti razvoj mladih 
znanstvenika – stjecanje 
uvjeta za napredovanje   

Broj napredovanja 
znanstvenih novaka – 
razvojni koeficijenti  

Povjerenstvo za znanost i 
Uprava Fakulteta 

Kontinuirano 2017. 

Poticati naredovanje 
znanstveno-nastavnog 
kadra 

Osiguravanje koeficijenata – 
oslobođeni koeficijenti  

Povjerenstvo za znanost i 
Uprava Fakulteta 

Kontinuirano 2017. 

Primjenjivati Sveučilišni 
funkcionalno integrirani 
sustav utvrđivanja i 
praćenja stanja kvalifikacija, 
kompetencija i postignuća 
djelatnika Fakulteta   

Uspostavljen i primjenjivan 
sustav 

Uprava Sveučilišta, Uprava 
Fakulteta 

Od donošenja 
Integriranog sustava - 
kontinuirano  

4.2 Povećanje 
učinkovitosti stručnih 
službi  

Uspostaviti Sveučilišni 
model usavršavanja i 
napredovanja 
nenastavnog osoblja   

Uspostavljen i primjenjivan 
model  

Uspostavljen i primjenjivan 
model 

Od donošenja 
Sveučilišnog modela – 
kontinuirano 

Provođenje nove 
sistematizacije radnih 
mjesta 

Nova sistematizacija  Uprava Fakulteta  Do lipnja 2017  

Povećati odlaznu mobilnost 
nenastavnog osoblja u svrhu 
stručnog 
usavršavanja/osposobljavanj
e 

Povećanj sistematizacije za 
15% 

Uprava fakulteta  Kontinuirano 2017. 

Primjenjivati Sveučilišni 
model normiranja poslovnih 
procesa i praćenja radne 
učinkovitosti za nenastavno 
osoblje   

Uspostavljen i primjenjivan 
model 

Uspostavljen i primjenjivan 
model 

Od donošenja 
Sveučilišnog modela – 
kontinuirano 



Sudjelovati u funkcionalnoj 
integraciji Sveučilišta radi 
povećanja učinkovitosti 
stručnih službi 

Provođenje funkcionalne 
integracije  

Uprava Fakulteta, stručne 
službe  

Kontinuirano 2017. 

Sudjelovati u integraciji 
službi za javnu nabavu na 
Sveučilištu u Splitu 

Provođenje funkcionalne 
integracije  

Uprava Fakulteta, stručne 
službe   

Kontinuirano 2017. 

Sudjelovati u integraciji 
knjižničnog sustava 
Sveučilišta 

Provođenje funkcionalne 
integracije  

Uprava Fakulteta, stručne 
službe 

Kontinuirano 2017. 

Sudjelovanje u osnivanju 
računskog centra Sveučilišta 
u Splitu 

Provođenje funkcionalne 
integracije  

Uprava Fakulteta, stručne 
službe  

Kontinuirano 2017. 

4.3. Otvaranje tržištu Pokretanje 
samofinancirajućih 
specijalističkih studija 

 
 
Tržišni prihodi 

 
 
Uprava, Fakultetsko 
vijeće 

Kontinuirano 2017. 

Osnivanje FFST Press 
Pokretanje tržišnih 
djelatnosti (npr. Centar za 
strane jezike) 

4.4 Osigurati primjerene 
prostorne i materijalne 
resurse za rad  

Priprema za izgradnju 
nove zgrade  

 Uprava Fakulteta   

Renoviranje, adaptiranje  
postojećih prostornih 
uvjeta  

Renovirani i adaptirani  
prostori 

Uprava Fakulteta  Kontinuirano 2017. 

Sudjelovati u procesu 
funkcionalne integracije 
prostora  

Integracija prostora  Uprava Fakulteta i 
Uprava Sveučilišta 

Kontinuirano 2017. 

4.5 Sudjelovati u 
strateškim projektima 
Sveučilišta  

Sudjelovati u pripremi i 
izradi kataloga informacija 
o resursima i procesima na 
Sveučilištu 

Broj sudjelovanja  Uprava Fakulteta i 
Uprava Sveučilišta 

Kontinuirano 2017. 



 

Sudjelovati u edukacijama 
iz područja strateškog 
upravljanja koje organizira 
Sveučilište 

Broj sudjelovanja  Uprava Fakulteta i 
Uprava Sveučilišta 

Kontinuirano 2017. 

Sudjelovati u procesu 
osnivanja centara za 
kompetencije 

Broj sudjelovanja  Uprava Fakulteta i 
Uprava Sveučilišta 

Kontinuirano 2017. 

Pružati potporu pametnim  
specijalizacijama 

Broj sudjelovanja  Uprava Fakulteta i 
Uprava Sveučilišta 

Kontinuirano 2017. 

Staviti na raspolaganje 
znanstveno-stručni kapacitet 
Fakulteta u svrhu formiranja 
poduzetničkog inkubatora, 
poduzetničkog akceleratora 
i inovacijskog centra 

Broj sudjelovanja  Uprava Fakulteta i 
Uprava Sveučilišta 

Kontinuirano 2017. 

Zajedno se formiranim 
uredom za EU projekte na 
Sveučilištu prijavljivati 
projekte od posebnog 
značaja za Fakultet i 
Sveučilišt 

Broj prijavljenih projekata  Znanstveno-nastavni 
kadar  

Kontinuirano 2017. 

Sudjelovati u integriranju 
izdavačke djelatnosti 
Sveučilišta 

Integrirana izdavačka 
djelatnost  

Povjerenstvo za 
izdavačku djelatnost 

Kontinuirano 2017. 

4.6 Redovito ažuriranje 
internetskih stranica 
Fakulteta 

Osiguravanje kvalitetnije 
informatičke podrške 
prilikom ažuriranja svih 
podataka 

Vidljivost i popunjenost web 
stranica Fakulteta 

Računski centar, 
zaposlenici 

Kontinuirano 2017. 

Potpuna aktivacija 
fakultetskog e-campusa 


