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Dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu, dana 21. 3. 2018. godine, utvrdila je pročišćeni tekst 

Pravilnika o radu Povjerenstva za znanost. Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o o 

radu Povjerenstva za znanost (KLASA: 003-05/13-02/0001; UR. BROJ: 2181-190-00-14-

0016- Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu donesena na 2. sjednici u akad. 

god. 2014./2015. održanoj dana 29. 10. 2014. godine); Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu 

Povjerenstva za znanost (KLASA:; URBROJ:-Odluka Fakultetskog vijeća donesena na 10. 

sjednici u akad. god. 2017./2018. održanoj dana 21. 3. 2018. godine), a u kojima je naznačeno 

njihovo stupanje na snagu. 

 

Klasa: 003-05/18-02/0001 

Ur. broj: 2181-190-00-18-0012 

Split, 21. 3. 2018. 

DEKANICA 

 

 

izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov 

 

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA ZNANOST 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Povjerenstvo za znanost Filozofskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) tijelo 

je koje skrbi i nadzire znanstveno-istraživačku djelatnost Filozofskog fakulteta u Splitu (u 

daljnjem tekstu: Fakultet), promiče i potiče znanstveni i istraživački rad i razvoj znanstveno-

istraživačkog  kadra.  

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuje nadležnost, način rada, način donošenja odluka i druga 

pitanja važna za obavljanje poslova Povjerenstva.  

 

Članak 2. 

Znanstveno-istraživačka djelatnost je jedna od temeljenih djelatnosti Fakulteta.  

Znanstveno-istraživačke djelatnosti i stručni rad u  područjima društvenih, humanističkih i 

interdisciplinarnih znanosti, izrada i provedba znanstvenih, istraživačkih i stručnih nacionalnih 

i međunarodnih projekata,  organiziranje nacionalnih i međunarodnih znanstvenih,  

istraživačkih i stručnih skupova. 

Temeljne zadaće Povjerenstva su: 

-  utvrđivanje prijedloga periodičnih znanstveno-istraživačkih strategija; 

-  praćenje provedbe  znanstveno-istraživačke djelatnosti; 

-  praćenje  procesa financiranja znanstveno-istraživačke djelatosti; 

-  utvrđivanje prijedloga mjera za ispravljanje nedostataka u provedbi znanstveno-istraživačke 

djelatnosti; 

- poticanje i praćenje izdavačke djelatnosti Fakulteta. 

Povjerenstvo priprema redovita izvješća o svojem radu te ih dostavlja dekanu i Fakultetskom 

vijeću.  

 

II. USTROJ  

 

Članak 3. 

Povjerenstvo se sastoji od predstavnika svakog  pojedinog odsjeka i samostalne katedre. 

Predstavnici se biraju  na vijeću odsjeka i katedre. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju 



je član Povjerenstva po funkciji i predsjedava Povjerenstvom. Fakultetsko vijeće potvrđuje 

članove Povjerenstva na vrijeme od tri godine. Predstavnik u Povjerenstvu može biti osoba 

izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto. Povjerenstvo ima osobu zaduženu za 

administrativne poslove. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo ima pristup opremi i dokumentima Fakulteta koji se odnose na znanost, a sve 

službe Fakulteta i svi zaposlenici u znanstvenom zvanju dužni su surađivati s Povjerenstvom.  

 

Članak 5. 

Povjerenstvo priprema godišnja izvješća o znanstvenoj djelatnosti Fakulteta i o tome 

obavještava Fakultetsko vijeće. 

 

III. RAD POVJERENSTVA ZA ZNANOST 

 

Članak 6. 

Povjerenstvo obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama, a odluke donosi većinom 

glasova svih članova. Svaki član Povjerenstva može dati prijedlog za sazivanje sjednice 

Povjerenstva, a prodekan za znanost i međunarodnu suradnju saziva sjednice Povjerenstva.  

 

Članak 7. 

Znanstveni, istraživački i stručni rad provodi se u više različitih segmenata: 

- znanstveni rad na unapređivanju pojedinih znanstvenih i znanstveno-nastavnih 

disciplina kroz individualni i timski rad nastavnika i suradnika Fakulteta te znanstvenu 

suradnju s znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu; 

- znanstveni rad na temeljnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima financiranih od 

hrvatskih znanstvenih institucija; 

- međunarodni projekti; 

- projekti i usluge naručeni od strane vanjskih korisnika, 

- međunarodni i domaći znanstveni i stručni skupovi u organizaciji ili su-organizaciji 

Fakulteta. 

 

Članak 8. 

Povjerenstvo donosi prijedlog znanstvene strategije Fakulteta za periodično razdoblje. 

Znanstvenu strategiju usvaja Fakultetsko vijeće. 

 

Članak 9. 

Povjerenstvo odlučuje o kriterijima i uvjetima raspodjele sredstava za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 

 

Članak 10. 

Povjerenstvo može predložiti kandidate za nagradu Sveučilišta za znanost. 

 

Članak 11. 

Povjerenstvo u suradnji s Povjerenstvom za izdavačku djelatnost može predložiti pokretanje 

znanstvenog časopisa na Fakultetu. 

 

Članak 12. 

Povjerenstvo predlaže kriterije i uvjete nagrađivanja znanstvene izvrsnosti na Fakultetu.  

 



Članak 13. 

Povjerenstvo prati i po potrebi daje mišljenje o znanstvenim aktivnostima zaposlenika Fakulteta 

koje prikuplja  i obrađuje Ured za znanost i međunarodnu suradnju Fakulteta.  

 

Članak 14. 

Povjerenstvo može pred nadležnim tijelima Fakulteta inicirati prijedloge za  osnivanje katedri 

i centara radi povezivanja znanstveno-nastavnog kadra koji djeluju i istražuju u istom području 

te tako ostvarivati pretpostavke za daljnje jačanje znanstvene djelatnosti. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

Sve imenice rodnoga značenja korištene u ovom Pravilniku u muškom rodu odnose se na osobe 

muškoga i ženskoga spola. 

 

Članak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave na oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta i 

na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ffst.hr).  

 

 


