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AKCIJSKI PLAN SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA ZA 2018. 

GODINU PREMA ZADACIMA STRATEGIJE SOZS-A I SVEUČILIŠTA U SPLITU ZA 

RAZDOBLJE 2015.-2020. 

 

Akcijski plan za 2018. godinu temelji se na već ranije prihvaćenoj Strategiji razvoja SOZS-a za 

razdoblje 2013.-2020., Strategiji razvoja SOZS-a usklađenoj sa Strategijom razvoja Sveučilišta u 

Splitu koja je usvojena na 18. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 26.11.2015. godine, te 

provedenom Akcijskom planu za 2017. godinu i preporukama reakreditacijskog tima za SOZS-a 7. 

travnja 2016. Valja napomenuti da je težište Akcijskog plana upravo na realizaciji zaključaka 

Završnog izvješća Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije SOZS-a te u tom Izvješću date 

ocjene kvalitete Odjela. 

Akcijski plan sadrži ključne aktivnosti i zadaće prema strateškim područjima gore navedenih 

Strategija (kao i za 2017. godinu) koje će se izvršiti tijekom 2018. godine, kako slijedi: 

 

I) Strateško područje: Struka i znanstveno-istraživački rad 

 

a) Djelatnici SOZS – a će sudjelovati u realizaciji Twinning projekta MZ-a „Edukacija mentora za 

medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedbi obrazovnog 

curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36EC“, u kojem sa strane SOZS-a sudjeluju 

zamjenice pročelnika Odsjeka za sestrinstvo i primaljstvo, predavačica Rahela Orlandini, mag. 

med. techn. i predavačica Matea Šarić, mag. med. techn. Projekt je započeo dana 1. ožujka 2017. 

godine, s razdobljem trajanja od 12 mjeseci. Sudjelovanje na projektu se odvija u skladu s 

planiranim projektnim aktivnostima.  

 

b) Nastavit će se s radom na započetim projektima većeg broja znanstveno-nastavnih djelatnika i 

suradnika SOZS-a u nastavnim bazama. Prema dogovoru na svim katedrama SOZS-a, svaka 

katedra se obvezuje tijekom 2018. godine prijaviti barem jedan vlastiti znanstveno-istraživački 
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projekat s ciljem snažnijeg razvoja znanstveno-istraživačkog rada u pojedinim područjima, te 

sudjelovanje većeg broja nastavnika i suradnika na projektima drugih katedri i interdisciplinarno. 

Tijekom 2017. godine ostvarena je suradnja na projektu s „Karolinska institutom“ iz Švedske. Na 

projektu je na strani sveučilišnog Odjela za zdravstvene studije sudjelovao u fazi „pre research 

study“ doc. dr. sc. Frane Mihanović. Nakon toga postupno ćemo se fokusirati na razvijanje 

odgovarajućeg vlastitog istraživačkog profila i izradu strategije financiranja i izdavačke 

djelatnosti SOZS-a.  

c) Nastavno na 2017.–u godinu provesti će se pokretanje međunarodnog časopisa Acta 

Radigraphica Croatica. 

d) Jednako kao i u predhodnoj godini i u 2018. nastavit ćemo i osnažiti izdavačku djelatnost SOZS-

a u izdanju Sveučilišta u Splitu.  

e) Nastavit ćemo održavanje tečajeva: „Životno ugroženo dijete“ te ćemo se uključiti u projekt 

Sveučilišta „Summer school“. 

f) Nakon odgovarajućih priprema i dogovora na svim katedrama SOZS-a nastojat ćemo već u ljeto 

2018. godine pokrenuti jednotjedne tečajeve za studente iz zemlje i inozemstva s vrijednošću do 

2 ECTS boda po provedenom tečaju. Prethodno navedeno, u 2018., mijenjamo projektom 

„Summer school“. 

g) Dana 15. ožujka 2016. godine u Zagrebu, potpisan je sporazum o suradnji između Fonda 

Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Fakulteta zdravstvenih studija iz Rijeke (FZS) i 

Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija iz Splita (SOZS) kojim se pokreće izrada programa 

cjeloživotnog obrazovanja za medicinske sestre u patronažnoj službi, ali i ostale zdravstvene 

djelatnike koji ulaze u domove ranjivih obitelji s djecom. Nakon sjednice stručnog vijeća SOZS 

– a, održane dana 28. rujna 2017. i podnesenog izvješća o provedbi projekta voditeljice projekta 

od strane SOZS – a Rahele Orlandini, mag. med. techn. projekt je zaključen s 30. rujna 2017.  

 

 

II) Strateško područje: Studijski programi, studenti i studentski standard 

 

a) Nakon što je završen projekt „Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje 

zdravstvenih studijskih programa“ HR3.1.15-0051  pristupit ćemo izradi curriculuma za sveučilišni 

diplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike za koji postoji veliki interes. Tu ćemo morati 

uključiti i  manji broj nastavnika s Biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.   
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b) Diplomske programe postupno ćemo jasnije definirati i čvršće fokusirati npr. na upravljanje, 

nastavu, istraživanje ili specijalne kliničke vještine (za što je nužno povećenje broja vlastitih 

nastavnika za pojedina područja).  

Realizacija navedenog se nastavlja i u 2018.- oj. 

c) Prema mogućnostima MZO-a  i Sveučilišta u Splitu nastojat ćemo (prema raspoloživim 

kadrovskim mogućnostima) barem za jednu trećinu povećati broj stalno zaposlenih nastavnika s 

kvalifikacijama iz područja kojeg predaju. Tu je važno da MZO razmotri specifičnu situaciju našeg 

Sveučilišta glede ovog sveučilišnog Odjela i omogući Sveučilištu dodatno zapošljavanje kao novoj 

sastavnici Sveučilišta u Splitu.  

Tijekom 2017. godine realizirali smo sljedeće: 

 Realizirana zaposlenja u 2017. godini: 

 

- Ožujak 2017.- doc. dr. sc. Dinko Pivalica, 50% radnog vremena 

- Lipanj 2017. – doc. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela 25% radnog vremena 

- Rujan 2017. 

Mario Marendić, predavač, 100% radnog vremena 

Diana Aranza, predavač, 100% radnog vremena  

Ante Buljubašić, predavač, 100% radnog vremena 

Tatjana Matijaš, predavač, 100% radnog vremena 

Mario Podrug, asistent, 100% radnog vremena 

- Listopad 2017. 

Marica Pavić, viši stručni referent u Financijsko-računovodstvenoj službi, 100% radnog 

vremena 

 

Zaposlenja u tijeku, po završenim natječajima u 2017. godini: 
 

- Prosinac 2017.- doc. dr. sc. Frane Mihanović 100% radnog vremena 

- Prosinac 2017.- doc. dr. sc. Marko Mimica 50% radnog vremena 

 

Natječaji u tijeku: 

 

- Dr. sc. Esma Čečuk Jeličić, docent  25%  radnog vremena 

- Dr. sc. Ivanka Marinović, docent 25% radnog vremena 

- Dr. sc. Nada Bilopavlović docent 25% radnog vremena 
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- Dr. sc. Ladislav Pavić, docent 25% radnog vremena 

- Dr. sc. Daniela Šupe Domić, docent 25% radnog vremena 

- Politolog-docent 100% radnog vremena 

- Kineziolog- docent 100% radnog vremena 

- Ortoped- docent 25% radnog vremena 

- Radiolog- docent 12,5% radnog vremena 

 

d) Nastavit će se, kao i do sada,  uključivanje studenata u sportsko-rekreacijske, 

humanitarne i društvene aktivnosti, te u znanstveno-istraživački rad sa svojim mentorima, te povećati 

odlaznu i dolaznu mobilnost studenata (prema finsncijskim mogućnostima i zainteresiranosti 

studenata). 

 

III) Strateško područje: SOZS u svome okruženju 

 

a) SOZS će u dogovoru s Upravom Sveučilišta u Splitu i HZZ-om razmotriti potrebu povećanja 

upisnih kvota u sljedećoj ak. god. s obzirom na potrebe tržišta rada (javnog i privatnog sektora).   

b) SOZS će poticati rad udruge Alumni  na snažnijem povezivanju svih onih koji su diplomirali ili 

magistrirali na  SOZS-u, razvijanju suradnje između SOZS-a i poduzeća i organizacija u kojima 

su zaposleni naši bivši studenti. 

c) Postupno se aktivira naša zamisao o pokretanju vlastitog kampusa sa svim potrebitim sadržajima 

u radnoj zoni Čaporice (ZORRC), te je već osnovan Ured hrvatsko-italijanske trgovinske komore 

u Zagrebu u tu svrhu. Čekaju se određena zakonska rješenja u RH kako bi se pristupilo početku 

pripreme izvedbenog projekta (koji je inače deklariran u svim relevantnim dokumentima sadašnje 

hrvatske vlasti na lokalnom i regionalnom području- u registru je prijave projekata županije 

Splitsko-dalmatinske, a prema svježim saznanjima lokalna zajednica je i dalje u cijelosti 

zainteresirana za realizaciju ovog projekta) 

 

IV) Strateško područje: Organizacija SOZS-a 

 

a) SOZS će nastaviti s opremanjem novouređenih prostora u zgradi „Tri fakulteta“ (sukladno 

obavljenim izvidima, izračunu potrebnih sredstava i predviđenom Planu Javne nabave za 2017. 
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godinu). U toku 2017. godine gore navedena stavka nije realizirana te se njena realizacija 

produžuje na 2018. godinu.  

b)  SOZS će do kraja  izvršiti opremanje Centra kliničkih vještina u zgradi „Tri fakulteta“, pretežno 

vlastitim sredstvima i donacijama, te sredstvima upravo završenog znanstvenog projekta, sve to 

po mogućnosti do kraja 2018. godine.  

Oprema je manjim dijelom financirana iz sredstava projekta, a jedan dio opreme za MLD je 

realiziran iz plana nabave. Ostatak iz plana nabave će biti realiziran u 2018.  

c) Uprava SOZS-a će nastaviti, nakon što je izrađeno idejno rješenje, s radom u smislu izgradnje 

vlastite, namjenski izgrađene samostojeće zgrade, zajedno s Medicinskim fakultetom Sveučilišta 

u Splitu i KBC Split u suglasnosti s upravom Sveučilišta u Splitu, najkasnije do kraja 2018. 

godine. 

d) SOZS će sukladno mogućnostima Sveučilišta u Splitu i MZO-a tijekom 2018. godine nastojati 

zaposliti  sve kadrove koji mu nedostaju (tablicni prikaz kadrovske strukture SOZS – a od 2010. 

– 2018. u privitku). 

e) SOZS će i dalje unaprijeđivati sustav kontrole kvalitete, te je već napravio Izvješće o radu za 

2017. te Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete SOZS-a  u Splitu za ak. god. 

2017./2018 (sve u privitku).  

 

 

Napomena: Ovaj Akcijski plan za 2018. je usvojen na redovitoj sjednici Stručnog vijeća SOZS-a 

održanoj dana 29. siječnja 2018. godine. 

 

 

Pripremili:                                                                                        Pročelnik SOZS-a: 

 

Prof. dr. sc. Stipan Janković, prim. dr.med.                                 Doc. dr. sc. Dinko Pivalica 

 

 

Doc. dr. sc. Frane Mihanović 

 

 

Marija Kulić, dipl., iur. 


