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16. lipnja 2017. 

 

Ne uskrati dobročinstva 

potrebitim  

kad god to možeš 

učiniti. 

Ne reci svome 

bližnjemu:  

»Idi i dođi opet, sutra ću ti dati«, kad 

možeš već sada. 

A svrh svega, čuvaj 

svoje srce,  

jer iz njega izvire 

život. 

Nek’ tvoje oči gledaju 

u lice  

i neka ti je pogled 

uvijek prav. 

Pazi na stazu kojom 

kročiš  

i neka ti svi putovi budu 

pouzdani. 

 

Ovim drevnim i nadasve mudrim rečenicama obraćam se svim zaposlenicima, posebno nastavnicima i 

studentima Sveučilišta u Splitu kako bih Vam čestitao 43. Dan Sveučilišta. Kao rektor te u ime uprave 

Sveučilište i svih svojih suradnika želim naglasiti kako sve ono što je postignuto u posljednjih godinu 

dana ne bi bilo moguće bez sinergijske snage, međusobnog uvažavanja i poštivanja svakog pojedinca i 

sastavnice u njenoj posebnosti, a na opću korist i zajednički napredak Sveučilišta u Splitu.  

Temeljno načelo i smisao postojanja sveučilišta jest vezano uz  autoritet istine. Upravo iz toga razloga 

sveučilištu je pridržana autonomija radi koje odgovornost postaje modus operandi, ali i modus vivendi 

pa ako baš hoćete ponajviše i modus essendi. Stoga mi dopustite da Vas upoznam sa stilom života 

našega Sveučilišta koja izvire iz naše misije i vizije, a o čemu će najbolje govoriti postignuća u 

proteklom razdoblju. Spomenuti autoritet istine tjera nas da se držimo činjenica. 

Nabrajanje svih tih činjenica, a u akcijskom planu bilo je 607 konkretnih zadataka, bilo bi preopširno i 

stoga ću danas izdvojiti samo ono najvažnije:  

Akcijski plan iz 2016. u potpunosti ili djelomično proveden je 88 %. Temeljem toga napravljen je novi 

akcijski plan za 2017. godinu sa 630 zadataka koji se, kao i sve dosad učinjeno temelje na našoj 

strategiji. 

I.ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAŠTVO 

- 45 događaja međunarodnog karaktera, 

- prestižne konferencije pa spomenuti najvažnije: 

- usvojena znanstvena strategija Sveučilišta u Splitu, 

- izvrsno ocijenjeni doktorski studiji 2 – FESB, 1 – FGAG, 

- prema rezultatima Thomson Reuters-a Sveučilište u Splitu vodeća je hrvatska znanstvena institucija, 
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- više od sto kulturnih i umjetničkih događanja na našem Sveučilištu pri čemu posebno istaknuti 

djelovanje Sveučilišne galerije Vasko Lipovac kao i studentske kulturne projekte 

II. STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD 

- potpisan sporazum sa Vladom RH o ustrojavanju posebnog studija Vojno pomorstvo 

- čeka se dopusnica Ministarstva za diplomski studij Brodogradnje 

- povećanje broja programa cjeloživotnog učenja pri čemu posebno naglasiti Ljetnu školu UNIST-a 

- Otvoren studentski restoran Kampus u Studentskom domu dr. Franjo Tuđman 

- Otvorena zgrada za aktivnosti studenta u Splitu popularno zvana Studentuša 

- Na Europskim sveučilišnim igrama naši studenti su osvojili 21 medalju 

- Kroz Erasmus+ projekte povećana je mobilnost na svim razinama (dolazna i odlazna 661 

studenti+osoblje ) 

- povećan broj studenata uključenih u sportske i kulturne aktivnosti  

III. SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU 

- Izrada Strategije UAS-a kao poklon Sveučilišta Gradu Splitu zbog čega je Sveučilište i dobilo 

Županijsku nagradu 

- Snažna međunarodna suradnja pri čemu se već vide konkretni rezultati suradnje sa: 

• Penn State University,  

• Regiomed Kliniken, Coburg,  

• pokrenut proces aktivnosti prema institucionalizaciji suradnje s Izraelskim tehnološkim 

institutom Technion 

- Prvi put u povijesti Grada i Sveučilišta održana zajednička sjednica Senata i Gradskog vijeća 

- Povećan je broj ugovorenih nastavnih baza i održan je prvi Dan nastavnih baza na kojemu su 

podijeljena priznanja 

- Održan skup „Nova infrastruktura za suradnju Sveučilišta u Splitu i gospodarstva u 21. stoljeću“ 

- Humanitarno djelovanje Sveučilišta u Splitu postala je prepoznatljiva i stalna aktivnost kroz 

brojne akcije: 

- Akcija "Humano srce splitskog sveučilišta" 

- Tradicionalna božićna akcija studenata Sveučilišta u Splitu 

- Humanitarni ples Sveučilišta u Splitu 

- Akcija darivanja krvi 
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- S/UMAS GOES POP: Koncert za Udrugu MoSt 

- Organizirano i održano 16. izdanje Međunarodne veslačke regate „Sveti Duje“ 

- Dragi gosti Sveučilišta 

• Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović 

• Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković 

• Potpredsjednik Vlade RH  i ministar Damir Krstičević, 

• Ministri Pavo Barišić, Gabrijela Žalac, Tomislav Ćorić, Goran Marić, Gari Cappelli, Lovro 

Kuščević, Nina Obuljen Koržinek 

• Zapovjedništvo Oružanih snaga Republike Hrvatske na čelu s načelnikom Glavnog stožera 

Oružanih snaga Republike Hrvatske generalom Mirkom Šundovom 

• Veleposlanici Velike Britanije, Izraela, Francuske, Rumunjske, Republike Koreje 

• EUSA delegacija u sklopu priprema za Europska sveučilišna prvenstva 

 

IV. ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA 

- Realizirana kupnja zgrade Brodomerkura kojim se riješio smještaj Rektorata i Filozofskog fakulteta 

u Splitu 

- Obnovljeni prostori na Kineziološkom fakultetu 

- Obnovljena nova multimedijalna dvorana na Umjetničkoj akademiji 

- Strateško upravljanje Sveučilištem u Splitu - usvojen Akcijski plan provedbe Strategije Sveučilišta u 

Splitu za 2017.  

- usvojeno izvješće o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije Sveučilišta u Splitu za 2016. što 

predstavlja Izvješće o radu Sveučilišta u Splitu od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. 

- Održana 2. sjednica Vijeća za strateško planiranje 

- Aktualni veliki projekti Sveučilišta u Splitu 

1. Centar kompetencija u STEM području (Stem Cekom) 

1. Infrastruktura – laboratoriji i oprema 

2. Pametna specijalizacija u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji 

3. Funkcionalna integracija  znanstvene opreme u Zgradi tri fakulteta 

4. Nastamba za eksperimentalne životinje 

5. Kampus Klis 

6. Sveučilišni poduzetnički inkubator za koji je odobreno 20 milijuna kuna 

“Istinska se radost često skriva iza malih stvari i postiže se vršenjem svakodnevnih obveza duhom 

služenja.”  Benedikt XVI, 24.10.2005., 


