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U funkciji vršiteljice dužnosti voditeljice Centra za savjetovanje studenata (CSS) Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Splitu (od 5. veljače 2021.godine) te voditeljice CSS (Odluka Vijeća 

Filozofskog fakulteta u Splitu od 15. 9. 2021. godine), podnosim   

 

IZVJEŠĆE 

o radu Centra za savjetovanje studenata 

za razdoblje od 5. veljače 2021. do 30. rujna 2021. godine 

 

U razdoblju od veljače do srpnja 2021. godine odvijala se redovita savjetodavna djelatnost 

CSS uprkos otežanim uvjetima uzrokovanih pandemijom. U akademskoj godini 2020./2021. u 

savjetodavni rad je aktivno bilo uključeno 10 savjetovatelja koji su pružili savjetodavnu pomoć 

30-orici studentica i studenata s različitih fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od ukupnog broja 

korisnika višekratnu savjetodavnu pomoć dobilo je 18 studenata. 

Od ukupnog broja savjetovatelja CSS njih 5 su zaposlenici Filozofskog fakulteta u Splitu, dok 

su njih 5-ro vanjski suradnici. 

U rujnu 2021. godine nastavljene su aktivnosti pružanja savjetodavne pomoći 

studentima/studenticama Sveučilišta, ali su istodobno poduzete aktivnosti kako bi se dodatno 

unaprijedilo funkcioniranje CSS pri čemu se posebice, misli na: 

a) Utvrđivanje broja aktivnih članova CSS (od akademske godine 2021./2022.) i 

b) Utvrđivanje motivacije i spremnosti članstva za aktivno sudjelovanje u radu 

Centra (Savjetovalište, predavanja) 

Nakon prikupljenih podataka utvrđeno je kako CSS od akademske godine 2021./2022. broji 

ukupno 18 članova od čega je: 11 članova aktivno uključeno u savjetodavni rad, a 7 članova u 

provedbu predavanja i radionica za studente.  

 



U vremenu od 7. 9. 2021. do 9. 9. 2021., održana je putem e-pošte 3. virtualna sjednica 

Vijeća Centra na kojoj je odlučeno da će prof. dr. sc. Maje Ljubetić obnašati dužnost 

voditeljice CSS za mandatno razdoblje 2020./2021. – 2022./2023. te da će dr.sc. Katija 

Kalebić Jakupčević, za isto mandatno razdoblje obavljati dužnosti zamjenice voditeljice  i 

koordinatorice CSS. 

 
Dana 16. 9. 2021. godine održan je sastanak članova CSS uz fizičku prisutnost članova kako bi 

se raspravila i dogovorila pitanja vezana za: unaprjeđivanje Pravilnika o organizaciji rada CSS 

(od 24. 2. 2021.), definiranje obrasca za vođenje evidencije individualnog savjetovanja, izradu 

plana predavanja za studente u akademskoj godini 2021./2022., utvrđivanje sadržaja teksta 

koji će se uputiti rektoru i prorektorima Sveučilišta, a u svezi financiranja CSS te se raspravila 

ostala relevantna pitanja vezana za funkcioniranje CSS u predstojećem razdoblju.  

Ovom prilikom, nazočni su minutom šutnje odali počast dosadašnjoj predsjednici CSS, izv. 

prof. dr. sc. Andrei Bubić.  

Na 1. virtualnoj sjednici CSS koja je održana od  1. 10. 2021. do 4. 10. 2021. godine, prihvaćen 

je prijedlog novog Pravilnika, koji je upućen na javnu raspravu (od 12. do 19. listopada 2021. 

godine). 

Kao i u prethodnom razdoblju i u ovom su intenzivno oglašavane aktivnosti organizirane 

unutar Centra, redovito ažurirane njegove web stranice te je u svrhu promocije aktivnosti 

Centra nastavljena suradnja s predstavnicima studenata i ostalih relevantnih dionika. 

 

 

                   Centar za savjetovanje studenata 

 

          prof. dr. sc. Maja Ljubetić, voditeljica 


