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Oznaka* Preporuke Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 
Realizacija/ Faktori rizika i 

pretpostavke 
Odgovorna osoba ili tijela 

1. Upravljanje visokim učilištem 

1.1. 

Promjena statusa: 

HS postaju pravna 

osoba sa statusom 

javne ustanove 

a) Službeni zahtjev koji 

je uputio ZNV Rektoru 

SUZG za rješavanjem 

pravnoga statusa HS 

 

 

b) Donošenje Statuta 

HS koji zamjenjuje 

Pravilnik o ustroju i 

djelovanju HS 

a) realizirano 

7.4.2015. 

 

 

 

 

b) do konca 

2016. 

 

 

 

 

 

 

b) Imenovanje 

Povjerenstva za izradu 

Statuta HS, izrađeni 

prijedlog Statuta 

a) koordinirana provedba razdruživanja i 

promjene statusa HS i FFDI; promjena 

pravnoga statusa HS dvotrećinskom 

odlukom Senata – ovisno o sveučilišnim 

tijelima 

 

b) prihvaćanje Statuta HS 

a) ZNV, Voditelj 

Vijeće društveno-

humanističkoga područja, 

Senat SUZG, Rektor i  

Rektorski kolegij u širem 

sastavu 

b) Povjerenstvo za izradu 

Statuta  ZNV  Senat 

1.2. 

Razvoj 

koherentnog, 

prepoznatljivog 

identiteta i s njim 

povezanog fokusa 

na studijske 

programe i 

znanstvenu 

djelatnost 

a) Tematske sjednice 

ZNV o znanstvenom i 

nastavnom profiliranju 

HS 

 

b) donošenje Strategije 

razvoja Hrvatskih 

studija 2016–2020 

a) od 26. 

5.2015. nadalje 

 

 

 

b) 15. 01. 2016. 

 

a) Prijedlozi odjela, 

radnih skupina i Odluke 

ZNV 

 

 

b) 

1. imenovanje Radne 

skupine za izradu 

Strategije (lipanj 2015.) 

2. izrada prijedloga 

Strategije (do studenog 

2015.) 

3. prihvaćanje Strategije 

(siječanj 2016.) 

 

 a) ZNV i odjeli 

 
 
 

 

b) Radna skupina za izradu 

Strategije  POK  ZNV  

1.3. 

Kadrovska politika a) rješenje urgentnih 

kadrovskih problema 

vezano za: 

     1) istek ugovora o 

radu poslijedoktoran-

dima 

a) 

 

 

1) 1.10.2015. 

 

 

a) 

1)-2) prihvaćanje 

Voditeljeva prijedlog 

rješenja prihvaćen na 

ZNV 

 

financijska projekcija za iduće dvije 

godine; oslobađanje koeficijenata; 

kadrovska politika SUZG i MZOS 

 

 

 

a) Voditelj  ZNV 
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     2) napredovanja u 

viša zvanja 

     3) produljenja 

radnog odnosa nakon 

65. godine života 

 

b) donošenje Pravilnika 

o ustroju radnih mjesta 

 

c) donošenje Pravilnika 

o dodatnim uvjetima za 

izbor na znanstveno-

nastavna radna mjesta 

 

 

 

 

d) uređivanje procedure 

izbora na znanstveno-

nastavna, nastavna i 

suradnička mjesta na 

HS 

 

e) donošenje smjernica 

o načinu raspodjele 

slobodnih koeficijenata 

na HS 

2) kontinuirano 

 

3) realizirano 

 

 

 

b) 30.9.2015. 

 

 

c) 15.12.2015.  

 

 

 

 

 

 

 

d) 15.1.2016. 

 

 

 

 

 

e) 15.1.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

1. imenovanje Radne 

skupine za izradu 

Pravilnika (15.9.2015.) 

2. izrada prijedlogâ 

pravilnikâ (15.11.2015.) 

3. prihvaćanje pravilnikâ 

na ZNV (15.12.2015.) 

 

 

 

 

 

 

b) prihvaćanje na Senatu 

 

 

c) pretpostavka: novi Pravilnik o uvjetima 

za izbor u znanstvena zvanja NVZVOTR-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) pretpostavka: potpuna autonomija HS u 

odlučivanju o raspodjeli slobodnih 

koeficijenata i odgovarajuća realizacija 

radnih mjesta 

 

 

 

 

 

 

b) Voditelj  Kolegij - 

ZNV  Senat 

 

c)-d) Radne skupine  

ZNV 

 

 

 

 

 

 

d) Voditelj  Kolegij  

ZNV 

 

 

 

 

e) Voditelj  Kolegij  

ZNV 

1.4. 

Osiguravanje 

kvalitete 

a) praćenje i povećanje 

kvalitete nastavnog 

rada 

     1) uvođenje ankete 

metodom “olovka-i-

papir” svaki semestar 

     2) anketa za 

procjenu rada 

a) 

1) od zimskog 

semestra ak. 

god. 2015./16. 

 

 

2) kontinurano-

semestralno 

a)  

1) dopis Sveučilištu sa 

zamolbom za izvođenje 

ankete metodom “olovka-

i-papir” svaki semestar 

 

 

 

a) 

1) mogućnosti SUZG (prorektorica za 

nastavu, Ured za istraživanje SuZg); 

ljudski i materijalni resursi 

 

 

2) realizirano 

 

a) POK 
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nastavnika na 

engleskom jeziku za 

dolazne studente  

     3) tečajevi za 

unapređenje nastavnih 

kompetencija 

    4) objavljivanje 

rang-liste najbolje 

ocijenjenih nastavnika 

od strane studenata 

 

b) praćenje i povećanje 

kvalitete znanstvenog 

rada 

     1) donošenje Odluke 

o nagrađivanju 

zaposlenika za 

objavljene radove od 

posebnoga značaja za 

hrvatsku kulturu i jezik 

    2) Odluka o 

nagrađivanju 

zaposlenika HS za 

objavljene znanstvene 

radove visoke 

međunarodne 

vidljivosti 

 

c) izrada Vodiča za 

asistente i 

poslijedoktorande 

 

d) praćenje i povećanje 

kvalitete administra-

tivnog rada 

 

 

 

3) kontinuirano, 

prema 

mogućnostima 

4) semestralno 

(po provedbi 

ankete “olovka 

i papir”)  

 

b) 

 

 

1) 15.11.2015. 

 

 

 

 

 

 2) kontinuirana 

provedba 

Odluke o 

nagrađivanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) kontinuirano 

 

 

 

3) tečajevi za unapređenje 

nastavnih kompetencija 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

1) Prijedlog Odjela za 

kroatologiju razmatra 

POK i prosljeđuje ZNV-u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) tečajevi za 

usavršavanje; ostvarena 

mobilnost admin. osoblja  

 

 

 

3) djelomično realizirano (ATE 02/2015) 

 

 

4) realizirano 

 

 

 

 

b)  

 

 

1) u izradi 

 

 

 

 

 

2) realizirano 

 

 

 

 

 

 

 

c) realizirano 

 

 

 

d) dijelom realizirano; prema 

mogućnostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

1) Odjel za kroatologiju  

POK  ZNV 

 

 

 

 

2) POK  ZNV 

 

 

 

 

 

 

 

c) POK 

 

 

 

d) Voditelj, Glavni tajnik 
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1.5.  

Promidžba 

Hrvatskih studija 

a) Dani otvorenih vrata 

 

b) tribine 

 

c) medijska promidžba 

a)-c) 

kontinuirano 

  a)-c)Voditelj, POK, 

Povjerenici, Pročelnici, 

odjeli na čelu s Odjelom za 

komunikologiju 

2. Studijski programi 

2.1.  

Izbjegavanje 

preklapanja u 

studijskim 

programima  

a) uvođenje novog 

preddiplomskog studija 

 
 

b) uvođenje novog 

diplomskog studija 

 

 

c) uvođenje novog 

poslijediplomskog 

studija 

a) ak. god. 

2017./18. 

 

 

b) ak. god. 

2018./19. 

 

 

c) ak. god. 

2018./19. 

 

a)-c) profiliranje HS; 

povezivanje postojećih 

odjela; povećanje 

zapošljivosti 

prvostupnika; povećanje 

motiviranosti studenata 

koji nastavljaju studij na 

diplomskoj razini  

a)–c) ovisno o profiliranju HS (vidi 1.2); 

Strategija; tijela SUZG uključena u 

odobravanje novih studijskih programa; 

usklađivanje s HKO 

a) Radna skupina za izradu 

prijedloga novog preddip. 

studija  Kolegij  ZNV 

 

b) Radna skupina za izradu 

prijedloga novog dipl. 

studija  Kolegij  ZNV 

 

c) Radna skupina za izradu 

prijedloga poslijed. studija 

 Vijeće poslijed. studija 

 ZNV 

2.2. 

Bolja integriranost 

studijskih 

programa i 

usklađenost s 

općim fokusom HS 

i tekućim 

znanstvenim 

aktivnostima 

a) uvođenje 

dvopredmetnih 

diplomskih studija – 

nastavnički smjer uz 

zadržavanje 

jednopredmetnih 

 
 
b) osuvremenjivanje i 

profiliranje postojećih 

poslijediplomskih 

studija (uz povećanje  

broja nastavnika) 

a) ak. god. 

2016./17. 

 

 

 

 

 

 

b) ak. god. 

2017./18. 

 

a)-b) povećanje 

zapošljivosti diplomiranih 

studenata i omogućavanje 

nastavka studiranja onoga 

što su započeli na 

preddiplomskom studiju; 

smanjivanje opterećenja 

nastavnika; profiliranje 

znanstvenog smjera kao 

isključivo 

jednopredmetnog studija;  

a)-b) ZNV; tijela SUZG uključena u 

odobravanje novih studijskih programa 

a) Kolegij  ZNV 

Sveučilišna tijela 

 

 

 

 

 

 

b) OdjeliVijeće 

poslijediplomskih 

ZNV Sveučilišna tijela 

 

2.3. 
Daljnji razvoj 

praktičnih 

a) praktikumi pojedinih 

Odjela  

 

a)-b) 

kontinuirano 

 

a)-b) povećanje udjela 

praktičnog rada i 

povećanje zapošljivosti; 

a)-b) djelomično realizirano; proširenje 

ovisno o financijskim resursima 

 

a)-b) Odjeli, Voditelj, 

alumni 
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nastavnih 

elemenata  

b) stručne prakse (više 

u 5.5) 

 

 

 

 

usklađivanje s EU 

diplomama/propisima 

(certifikatima) 

obrazovanja za struku 

 

 

2.4. 

Nastavak 

internacionalizacije 

studijskih 

programa 

a) povećanje broja 

kolegija na stranim 

jezicima (za sve 

studente) i kolegija s 

mogućnošću izvedbe na 

stranim jezicima 

 

b) pravovremeno 

objavljivanje kolegija 

na stranim jezicima  

(do ožujka za iduću ak. 

god.) 

 

c) veći udjel kolegija na 

stranim jezicima u 

novim studijskim 

programima 

 

d) planiranje “mobility 

window” u sklopu 

novih preddiplomskih i 

diplomskih studija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)-d) ak. god. 

2017./18. i dalje 

(vidi gore pod 

2.1) 

 a) realizirano 

 

 

 

 

 

 

b) realizirano 

 

 

 

 

 

c) kadrovski potencijali 

 

a)–b) 

Povjerenik za 

međunarodnu suradnju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)-d) 

vidi gore pod 2.1 

3. Studenti 

3.1. 

Osnivanje 

formalnog sustava 

za podršku 

studentima 

a) Osnivanje i 

djelovanje Ureda za 

savjetovanje i podršku 

studentima 

 

 

a) kontinuirano 

 

 

 

 

 

a) osiguran i uređen 

prostor Ureda; web-

stranica; oglasna ploča; 

oglašavanje aktivnosti; 

angažman suradnika; 

evaluacija rada Ureda 

 

a) djelomično realizirano; razvoj ovisan o 

financijskim resursima 

a) Koordinator Ureda, 

Povjerenik za nastavu, 

Glavni tajnik, Voditelj, 

ZNV 
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b) uspostava sustava 

podrške razvoju 

karijere 

 

c) Uspostava suradnje s 

ERF-om i FPZ-om 

b)-c) ak. god. 

2016./17. 

b) Koordinator Ureda za 

savjetovanje, Glavni tajnik, 

alumni 

 

c) Koordinator Ureda za 

savjetovanje, Voditelj 

3.2. 

Uvođenje 

formalnih 

postupaka za 

obavještavanje 

studenata o 

rezultatima 

njihovih prijedloga 

(povratne 

informacije) o 

kvaliteti nastave 

 

a) Objavljivanje imena 

najbolje ocijenjenih 

nastavnika (vidi gore 

1.4.a.4) 

 
b) omogućavanje 

objave rezultata 

studentskih anketa na 

osobnim profilima 

zaposlenika na mrežnoj 

stranici HS 

a) semestralno 

(po provedbi 

ankete “olovka 

i papir”) 

 

b) kontinuirano, 

semestralno, 

nakon provedbe 

online ankete i 

metodom 

“olovka i papir” 

 a)–b) realizirano 

 

POK  ZNV 

3.3. 

Sustav mentorstva 

na  

poslijediplomskom 

studiju 

a) Stvaranje baze 

mentora za studente 

poslijediplomskih 

studija i praćenje 

njihova rada 

 

b) Uvođenje evidencije 

o opterećenju mentora 

 

c) Analiza uspješnosti 

mentora na temelju 

godišnjih izvješća 

mentora i doktoranada 

a) 31.12.2015. 

 
  
 
 
 

 

 

 

c) 31.12.2015. 

  

 

 

 

 

 

b) realizirano 

a) Povjerenik za 

poslijediplomske studije, 

Vijeće poslijediplomskih 

studija, koordinatori 

pojedinih studija 

 

b) Povjerenik za 

poslijediplomske studije, 

služba za poslijediplomske 

studije 

c)  Povjerenik za 

poslijediplomske studije, 

koordinatori studijâ 

3.4. 

Sustav mentorstva 

na 

preddiplomskom i 

diplomskom 

studiju 

Stvaranje, stalno 

ažuriranje i 

objavljivanje baze 

mentora na 

od 1.10.2015. 

kontinurano 

  Povjerenik za nastavu i 

studente 
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preddiplomskom i 

diplomskom studiju 

3.5 

Nagrade za 

najbolje studente 

Osmišljavanje novog 

načina prijavljivanja 

studenata za nagradu  

1.10.2015.   Povjerenik za nastavu i 

studente, pročelnici odjela, 

POK, Studentski zbor, 

Voditelj 

3.6 
Demonstrature Donošenje Pravilnika o 

demonstraturi 

15.10.2015.  mogućnost plaćanja demonstratora preko 

Programskih ugovora (za kolegije s 

niskom prolaznošću) 

Kolegij  Studentski zbor 

 ZNV 

3.7 

Dani otvorenih 

vrata HS 

Organiziranje 

aktivnosti u svrhu 

promocije HS, 

pojedinih odjela  i 

studijskih programa 

od 1.10.2015. 

periodički 

  Povjerenstvo, Studentski 

zbor 

3.8 

Alumni Ažuriranje baze bivših 

studenata HS i 

uključivanje u mrežu 

AMAC–Domus SUZG 

kontinuirano   Glavni tajnik, POK, alumni 

3.9. 

Studentske udruge 

i ostale studentske 

aktivnosti 

Poticanje povezivanja 

studenata i različitih 

aktivnosti u svrhu 

promicanja HS i 

Kampusa Borongaj 

kontinuirano   Studentski zbor, studentske 

udruge, alumni, Glavni 

tajnik 

4. Nastavnici 

4.1. Kadrovska politika  Vidi 1.3.     

4.2. 

Racionalizacija 

radnog opterećenja 

stalno zaposlenih 

nastavnika  

Kontinuirano praćenje 

nastavnog i 

znanstveno-

istraživačkog 

opterećenja zaposlenika 

15.3.2016. Veća pokrivenost nastave 

(osobito obveznih 

kolegija) zaposlenicima 

HS; ujednačeno nastavno 

opterećenje po odjelima; 

smanjenje vanjske 

suradnje; praćenje i 

poticanje kvalitete rada 

 Povjerenik za nastavu i 

studente, pročelnici, vijeća 

odjelâ, Voditelj 
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4.3. 

Vanjski suradnici  a) Stvaranje baze 

vanjskih suradnika s 

podacima o njihovom 

opterećenju i kvaliteti 

nastave 

 

b) reguliranje 

procedure izbora 

vanjskih suradnika u 

naslovna zvanja na HS 

a) 15.6.2016. 

 

 

 

 

 

b) 15.1.2016. 

Sustavno praćenje 

kvalitete rada vanjskih 

suradnika; zadržavanje 

kvalitetnih vanjskih 

suradnika; racionalizacija  

ukupnog broja vanjskih 

suradnika; evidentiranje 

gostujućih predavača na 

razini HS 

Nedostatak financijskih sredstava za 

isplate honorara vanjskim suradnicima; 

osiguravanje vlastitih sredstava za 

rješavanje urgentnih kadrovskih problema 

i paralelno s tim smanjivanje vanjske 

suradnje 

a) pročelnici, vijeća odjelâ, 

Povjerenik za nastavu, 

Kolegij 

 

 

 

b) Kolegij, Voditelj  

5. Znanstvena i stručna djelatnost 

5.1. 

Unapređenje 

znanstvene 

produktivnosti i 

međunarodne 

vidljivosti 

zaposlenika HS 

Plan unapređenja 

znanstvene 

produktivnosti i 

međunarodne 

vidljivosti zaposlenika 

HS (u skladu sa 

Strategijom) 

15.1.2016. a) donošenje Odluke o 

poticajima za 

prijavljivanje/ostvarivanje 

znanstvenih projekata 

b) osnivanje 

Povjerenstva/Radne 

skupine za znanstvene 

projekte HS 

a) ljudski potencijali i materijalni resursi 

HS 

Povjerenik za znanost, 

Radna skupina za izradu 

Strategije, ZNV 

5.2. 

Povećanje broja 

domaćih 

kompetitivnih 

projekata (HrZZ) i 

uključivanje HS u 

međunarodne 

projekte 

 

 

a) Osnivanje Ureda za 

podršku istraživanjima 

u suradnji s ERF-om i 

FPZ-om 

 

b) Sustavno vođenje 

evidencije o projektnim 

aktivnostima 

zaposlenika 

 

c) Stalno izvješćivanje 

o mogućnostima 

financijske potpore za 

domaće i međunarodne 

projekte 

a) 15.6.2016. 

 

 

 

 

b) ak. god. 

2016./17. 

 

 

 

c) trajno 

a) Odluka o osnivanju 

ureda za podršku 

istraživanjima  

 

 

b) mrežna stranica s 

evidencijom prijava 

projekata 

 

 

c) mrežna stranica s 

obavijestima 

 

a) financijski resursi, edukacija 

zaposlenika ureda 

 

 

 

b) djelomično realizirano 

 

 

 

 

c) realizirano 

a) Povjerenik za znanost, 

ZNV, Voditelj 

 

 

 

b) Povjerenik za znanost 

 

 

 

 

c) Povjerenik za znanost 
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5.3. 

Povećanje broja 

znanstvenih i 

stručnih skupova u 

organizaciji HS 

a) pravovremeno i 

stalno izvješćivanje o 

mogućnostima 

financijske potpore za 

organizaciju skupova 

 

b) sustavno 

evidentiranje 

organiziranih i 

suorganiziranih 

skupova 

a) kontinuirano 

 

 

 

 

 

b) kontinuirano  

a) povećanje broja prijava 

za financiranje 

znanstvenih i stručnih 

skupova (MZOS i 

HAZU) 

 

b) povećanje broja 

organiziranih i 

suorganiziranih 

znanstvenih i stručnih 

skupova na HS 

a)-b) realizirano a)-b) Povjerenik za 

znanost, nastavnici 

5.4. 

Jačanje stručne i 

popularizacijske 

djelatnosti 

zaposlenika HS 

a) sustavno vođenje 

evidencije o stručnim i 

popularizacijskim 

aktivnostima 

zaposlenika 

 

b) organiziranje tribina 

znanstveno-popularnog 

karaktera na kojima će 

sudjelovati zaposlenici 

HS 

a) 1.6.2015. 

 

 

 

 

 

b) 1.10.2015. 

a) povećan broj stručnih i 

popularizacijskih 

aktivnosti zaposlenika HS 

 

a) u pripremi 

 

 

 

 

 

b) financijski resursi 

a)-b) Povjerenik za 

znanost, nastavnici 

5.5. 

Povećanje suradnje 

s tvrtkama, 

ministarstvima i 

drugim 

institucijama izvan 

sustava visokog 

obrazovanja 

a) sklapanje sporazuma 

o suradnji s udrugama, 

centrima, domovima 

zdravlja i klinikama, 

odgojno-obrazovnim 

ustanovama 

 

b) Pravovremeno i 

stalno izvješćivanje o 

mogućnostima 

financijske potpore  

za suradnju s drugim 

ustanovama 

a)-b) 

kontinuirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)-b) realizirano 

 
 
 
 
 

a)-b) nastavnici, odjeli, 

Povjerenik za znanost, 

Glavni tajnik, alumni 
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5.6. 

Izdavačka 

djelatnost 

a) širenje djelatnosti i 

internacionalizacija 

časopisa Kroatologija 

 

b) planiranje izdanja 

Hrvatskih studija 

a) od 1.10.2015. 

 

 

 

b) kontinuirano 

 a) financijski resursi 

 

 

 

b) djelomično realizirano; širenje ovisno o 

financijskim resursima 

a) Uredništvo časopisa 

Kroatologija 

 

b) Povjerenstvo za 

izdavačku djelatnost, 

Glavni tajnik, Voditelj 

6. Mobilnost i međunarodna suradnja 

6.1. 

Povećanje odlazne 

mobilnosti 

zaposlenika HS i 

dolazne mobilnosti 

inozemnih 

nastavnika 

a) Pravovremeno i 

detaljno izvješćivanje 

zaposlenika o 

mogućnostima za 

mobilnost 

 

b) Plan povećanja 

mobilnosti na HS 

 

 

 

 

 

c) nastavak i širenje 

suradnje s U. Toronto 

(AMCA, Zaklada 

Adris) 

 

d) uspostava suradnje 

sa Sveučilištem 

Macquarie u Sydneyu 

 

e) sklapanje novih i 

revizija postojećih 

Erasmus+ sporazuma  

 

 

 

 

 

 

 

b) izrada 

prijedloga Plana 

(do lipnja 

2016.) i  

prihvaćanje od 

ZNV (do rujna 

2016.) 

c) kontinuirano, 

definirano 

sporazumom 

AMCA 

 

 

 

 

 

e) kontinuirano 

 

 

 

Porast indikatora 

mobilnosti; veća 

realizacija postojećih 

Erasmus+ sporazuma; 

veća realizacija 

postojećih bilateralnih 

sporazuma; sklapanje 

novih sporazuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) realizirano 

 

 

 

 

 

b) preveliko nastavno opterećenje 

nastavnika, nemogućnost pronalaženja 

adekvatne zamjene 

 

 

 

 

c) realizirano 

 

 

 

 

d) sastanak s prorektorom za međunarodnu 

suradnju Macquarie University 28.4.2015. 

- daljnja provedba ovisna o partneru 

 

 

a)-b) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

Ured za međunarodnu 

suradnju (UMS), vijeća 

odjelâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) predstavnik Odjela za 

kroatologiju, Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

Voditelj 

 

d) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

Voditelj, odjeli za 

kroatologiju i povijest 

e) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

UMS, vijeća odjelâ 
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f) povećanje odlazne 

mobilnosti asistenata i 

poslijedoktoranada 

kroz kraće programe 

(CEEPUS stipendije, 

Erasmus+) 

f) od 

1.10.2015., 

periodički 

f) indikatori porasta 

odlazne mobilnosti 

asistenata i 

poslijedoktoranada 

f) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

UMS 

6.2. 

Povećanje odlazne 

mobilnosti 

studenata HS 

a) Erasmus+ dani 

 

b) Europass radionica 

 

c) izrada Vodiča za 

studente HS 

 

d) uspostava 

institucionalizirane 

provedbe testiranja 

znanja stranog jezika za 

potrebe Erasmus+ 

natječaja za studijski 

boravak studenata 

 

e) organizacija susreta 

studenata “Erasmus-

ovci za Erasmusovce” 

 

f) poticanje uspostave 

dvojnih doktorata (co-

tutelle)  

 

 

g) razvijanje sustava 

priznavanja ECTS 

bodova iz razdoblja 

mobilnosti  

a)-b) periodički 

(u siječnju 

svake godine) 

 

c) 1.6.2016. 

 

 

d) periodički u 

veljači svake 

godine 

 

 

 

 

 

e) periodički u 

svibnju i 

studenom 

 

f) od ak. 

god.2016./2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) razvijanje sustava 

priznavanja ECTS 

bodova iz razdoblja 

mobilnosti (Psihologija)  

a)-b) realizirano;  

 

 

 

 

 

 

d) financijski resursi 

 

 

 

 

 

 

 

e) realizirano 

 

 

 

f) reorganizacija postojećih i uspješnost 

novih studijskih programa, Ured za 

upravljanje studijima i kvalitetom SUZG 

 

 

g) promjene Ugovora o učenju, 

nemogućnost upisa dogovorenih kolegija, 

promjene plana nastave stranih sveučilišta 

a)-f) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

UMS 

 

 

 

 

d) nastavnici stranih jezika 

 

 

 

 

 

 

 

e) UMS 

 

 

 

f) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

Povjerenik za 

poslijediplomske studije, 

Vijeće poslijedip. studija 

g) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

ECTS koordinator, UMS 
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6.3. 

Povećanje dolazne 

mobilnosti 

studenata  

a) izrada Vodiča za 

strane studente (na 

engleskom jeziku) 

 

b) jače oglašavanje 

ponude za strane 

studente 

 

c) razvoj host-student 

mentorship programa 

a) 1.9.2016. 

 

 

 

b) periodički 

 

 

 

c) 1.9. 2016. 

Povećanje indikatora 

dolazne mobilnosti 

studenata; veći stupanj 

realizacije Erasmus+ 

sporazuma 

 

 

 

 

b) djelomično realizirano 

 

 

 

c) ažurnost u radu i dobra komunikacija sa 

studentskim udrugama 

a)-b) Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

UMS 

 

 

 

 

c) Ured za međunarodnu 

suradnju; studentske 

udruge 

6.4.  

Uključivanje HS u 

međunarodne 

znanstvene 

projekte 

 

a) suradnja sa School of 

Criminal Justice, 

Michigan State 

University Vidi 5.2. 

 

b) suradnja s 

Fakultetom za varnosne 

vede Univerze u 

Mariboru 

 

c) partnerstvo u ERC 

CSA COMMU-

NICATION 2014 

projektu “Science2” 

a) kontinuirano 

(sporazum od 

16.2.2015. na 5 

godina) 

 

b) od 2014.-

2016. 

 

 

 

c) 2015.-2018. 

uspostava znanstvene i 

nastavne suradnje s 

domaćim i stranim 

znanstvenicima 

 

 

 

a) u provedbi  

 

 

 

 

b) u provedbi 

 

 

 

 

c) u provedbi 

 

 

a)-b) Odjel za sociologiju- 

izv. prof. I. Cajner Mraović 

 

 

 

 

 

 

 

c) Odjel za komunikologiju 

(izv. prof. B. Jergović, 

vanjska suradnica) i Odjel 

za filozofiju (izv. prof. P. 

Gregorić) 

6.5. 

Uključivanje HS u 

domaće i 

međunarodne 

strukovne 

organizacije i 

akademske mreže  

a) prikupljanje 

podataka o relevantnim 

organizacijama i 

mrežama 

 

b) kontaktiranje 

relevantnih 

organizacija i mreža 

a) 15.10.2016. 

 

 

 

 

b) 15.12.2016. 

 Članarine u međunarodnim udruženjima i 

mrežama 

a)-b) Povjerenik za 

znanost, Povjerenik za 

međunarodnu suradnju, 

pročelnici odjelâ 

7. Resursi:  stručne službe, prostor, oprema i financije 

7.1. 
Dugoročno 

osiguranje 

Dopis Rektoru i 

Ministru sa zahtjevom 

01.07.2015. Potpisani Sporazum MZOS, Uprava SUZG Voditelj, Glavni tajnik  
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prostornih 

kapaciteta 

za produljenje 

Sporazuma o korištenju 

objekata na Kampusu 

Borongaj 

7.2. 
Veća 

administrativna 

podrška 

Traženje novih radnih 

mjesta u službama 

kontinuirano  MZOS, Uprava SUZG Voditelj, Glavni tajnik 

7.3. Praktikumi vidi pod 2.3.     

7.4. 

Plan obnove 

knjižnog fonda 

Knjižnice i 

osiguravanje 

pristupa većem 

broju baza 

podataka  

a) revizija popisa 

knjižne građe 

 

b) izrada plana nabave i 

dopune postojećeg 

fonda 

a) 31. 12. 2015. 

 

 

b) 30. 01. 2016. 

izrađen popis knjižne 

građe; nove baze 

nedostatni financijski resursi za potpunu 

realizaciju 

a) Knjižnica HS, Glavni 

tajnik 

 

b) Knjižnica HS, pročelnici 

odjela, Glavni tajnik, 

alumni 

7.5. 

Renoviranje 

postojećih i 

izgradnja novih 

sportskih terena 

Izrada elaborata 

preuređenja Objekta 59 

u namjensku sportsku 

dvoranu, u suradnji s 

SC SUZG, ERF i FPZ 

31. 12. 2015. izrađen elaborat realizacija u tijeku Voditelj, Glavni tajnik, 

alumni 

 


