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Uvodna napomena. Prvom je mojem ovogodišnjem programu rada pristupnika za dekana na 8. redovitoj 
sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj u elektroničkom obliku u utorak, 28. travnja 2020., 
uskraćena suglasnost. No, povjerenje koje mi je pri prvom glasanju o programima iskazalo Fakultetsko 
vijeće FF-a obavezuje me da pokušam ponovo, odgovarajući pritom najbolje što mogu na kritike iznesene 
u obrazloženju uskrate. Uvažavanje kritike jedno je od temeljnih načela znanstvenog rada i napretka. 
Program rada koji predlažem zato je dijelom sličan ranijem, jer se natječem za dekana ustanove koja i dalje 
stoji pred istim izazovima i ima iste ambicije; međutim, taj je program dijelom i izmijenjen. Prije svega jer se
izmijenilo opće društveno stanje u kojem FF danas djeluje, jer se uvođenjem nove, privremene uprave 
izmijenilo i stanje na samom Fakultetu, i jer sam namjere iskazane u prošlom programu pokušao bolje i 
preciznije objasniti vodeći se obrazloženjem uskrate suglasnosti.

Uvod

Filozofski je fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FF) znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta sa statusom 
ustanove (Statut SuZg, Čl. 114). FF ustrojava i izvodi sveučilišne studije te znanstveni, istraživački i
visokostručni rad u više znanstvenih polja i područja (Statut FF-a, Čl. 2); osnovna i druge djelatnosti FF-a 
obuhvaćaju različite oblike obrazovanja, znanstveno-istraživačkog i stručnog djelovanja te diseminacije u 
znanstvenim područjima društvenih i humanističkih znanosti (Statut FF-a, Čl. 7). FF je velika ustanova; 
ima 23 odsjeka, jednu samostalnu katedru, 11 svojih centara i još tri centra koji djeluju na Fakultetu, dva 
fakultetska i šest odsječkih zavoda te Knjižnicu. Krajem ak. god. 2018./2019. FF je imao 752 zaposlenika: 124
redovita profesora, 73 izvanredna profesora, 153 docenta, 108 asistenata i viših asistenata, 21 predavača i 
višeg predavača, 89 lektora i viših lektora, 9 stručnih suradnika, 9 zaposlenika na projektima, 50 zaposlenih 
u Knjižnici i 125 zaposlenih u stručnim službama (Izvještaj o radu 2019.). FF je snažna ustanova; na njemu 
se obrazuje oko šest tisuća studenata; njegovi su znanstvenici samo tijekom 2019. u bazi CROSBI 
evidentirali 1097 radova (od njih 673 znanstvena, 103 stručna; 377 indeksiranih u međunarodnim 
bibliometrijskim bazama; oko dva rada po istraživaču); u 2020. na FF-u su djelovala 32 
znanstvenoistraživačka projekta HRZZ i 24 međunarodna istraživačka projekta; FF je nacionalna 
koordinacijska ustanova za tri evropske istraživačke infrastrukture; naša je Knjižnica najveća visokoškolska 
knjižnica u državi. Napokon, FF je i dugovječna ustanova čija povijest započinje 23. rujna 1669. kada su 
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diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice 
sveučilišne ustanove tadašnjoj isusovačkoj Akademiji u Zagrebu (Povijest, s. a.).

Zadaća je FF-a biti vodeća nacionalna društveno-humanistička ustanova i globalni partner u 
stvaranju i prenošenju znanja koja oblikuju humanije društvo, a budućnost kojoj FF stremi jesu 
privlačenje najboljih i najmotiviranijih studenata iz Republike Hrvatske i inozemstva, povezivanje 
različitih razina studija i prohodnost između njih, strateški planirana istraživanja i međunarodno 
djelovanje, integracija u Evropski istraživački i visokoobrazovni prostor te kontinuirano jačanje 
znanstvene, društvene, kulturne i gospodarske relevantnosti znanstvenog i nastavnog rada kako bi 
FF i društvene i humanističke znanosti općenito aktivno pridonosili rješavanju nacionalnih i 
globalnih problema uz visoku razinu društvene odgovornosti (prema Razvojna i 
znanstvenoistraživačka strategija 2018.).

Tijela upravljanja Fakultetom moraju omogućiti našoj velikoj, dugovječnoj, raznorodnoj i složenoj 
ustanovi da unutar postojećih pravnih i društvenih okvira ostvari iskazane ambicije i ciljeve. To je 
moguće isključivo na načelu zapisanom u Statutu Sveučilišta u Zagrebu: na „...uzajamnosti i 
partnerstvu svih pripadnika akademske zajednice”, usmjerenima „prema punom razvoju ljudske 
osobnosti i promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda” (Statut SuZg, Čl. 3. i 6.). Kao filolog, 
smatram da je nužno odrediti što razumijemo pod „uzajamnošću i partnerstvom”. Idealno je 
partnerstvo definirano povjerenjem i poštenjem, uravnoteženim dijeljenjem resursa, koordiniranom 
suradnjom za zajednički cilj te poštivanjem pisanih sporazuma (kao što su zakoni, pravilnici i 
propisi); ono je suradnja u kojoj svaki partner doprinosi svojim osobinama, sposobnostima i
vještinama koje se međusobno nadopunjuju te je tako ishod više od sume dijelova. Djelovati pak 
uzajamno znači prema drugima se ponašati onako kako bismo htjeli da se drugi ponašaju prema 
nama te ostvariti odnos u kojem strane ulažu i dobivaju podjednako. To su uzajamnost i suradnja 
kakve želim za FF, Sveučilište i naše društvo.

Uvjeti u kojima se FF trenutno nalazi daleko su od idealnih, kako vanjski, tako i unutarnji, te 
uzajamnost i partnerstvo treba dugo i strpljivo usavršavati na svim razinama naše ustanove i nama 
nadređenog Sveučilišta.

U nastavku ću se najprije kratko osvrnuti na sadašnje stanje, a potom ocrtati plan aktivnosti kojima 
će dekan zajedno s ostalim fakultetskim tijelima unaprijediti učinkovitost i organiziranost FF-a 
vodeći našu ustanovu prema izvrsnosti i kreativnosti u učenju, istraživanju i stvaranju, suradnji s 
okruženjem i doprinošenju društvu temeljenom na znanju i kreativnosti, održivom razvoju te 
demokratičnosti i moralnosti (prema Strategija studija i studiranja SuZg 2014.).
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Pripremajući ovaj program mnogo sam naučio iz programa rada pristupnika za dekane ostalih 
sastavnica matičnog Sveučilišta,˙a naročito iz (abecednim redom) Boras 2012., Buntak 2020., Henjak
2020., Majetić 2020., Meaški 2020., Mlinarić 2020., Pavičić 2020., Planinić 2020., Previšić 2014. 
Želja da unaprijedim i poboljšam program s jedne se strane oslonila na iskustvo i tradiciju dekana 
vlastite ustanove, a s druge na najnovija rješenja koji odgovaraju na izazove trenutka, a koja su ove 
godine kao takva prepoznata i verificirana od Senata Sveučilišta. Na ovaj program također su 
utjecale sugestije radnika i studenata FF-a. Svima srdačno zahvaljujem.

Stanje
Pandemija i potres. Godinu 2020. obilježila je pandemija bolesti COVID-19. Ona je primorala ljude 
da mijenjaju ponašanje, uvela svjetsko gospodarstvo u krizu, natjerala obrazovne ustanove širom 
svijeta da prijeđu na različite oblike nastave na daljinu. Nažalost, mjere zaštite zdravlja ponegdje su 
omogućile i zaobilaženje, odnosno sužavanje demokratskih procedura i normi te ograničavanje 
različitih sloboda. Naposljetku, pandemija još nije završila i nitko ne zna što će se zbivati. I FF je 
ljetni semestar 2019./2020. zaključio izvodeći nastavu i ispite na daljinu, a zimski semestar 
2020./2021. dočekuje također dijelom s hibridnom nastavom, dijelom s nastavom koja je potpuno 
na daljinu, dok u listopadu pandemija ponovo jača.
Usto, Zagreb je u ožujku 2020. zadesio ozbiljan potres koji je uz mnogo privatnih stanova i kuća 
oštetio i javne zgrade, pa i zgrade Sveučilišta u Zagrebu. Zgrade FF-a nisu, srećom, teško stradale, ali 
su posebno znatna bila oštećenja zgrade i opreme naše Knjižnice (oštećenja u zgradama sanirana su 
radom tehničke službe i financirana iz sredstava FF-a).
I pandemija i potres upozoravaju nas da, i kao kolektiv i kao visokoškolska i znanstvenoistraživačka 
ustanova i kao dio sveučilišne zajednice, moramo razviti planove i za neželjene izvanredne događaje i
situacije i za očuvanje demokratskih procedura i normi u takvim situacijama.

Zastoj rada na kvaliteti. Poboljšavajući organizaciju i poslovanje FF-a, njegova su tijela upravljanja u
mandatnom razdoblju 2017. – 2020. priredila ili prihvatila niz novih propisa i pravilnika te 
pokrenula niz procesa. Među njima su najvažniji statut, pravilnik o radu, reforma studija. Novi je 
Statut FF-a prihvaćen na sjednici Fakultetskog vijeća 20. studenog 2019. i tada je za nj, po propisanoj
proceduri, zatražena suglasnost nadležnih sveučilišnih tijela. O tom statutu Senat do pisanja ovog 
programa još nije raspravljao i nemamo vijesti da je propis vraćen Fakultetu na doradu. Novi je 
Pravilnik o radu FF-a do lipnja 2020. prošao sve propisane krugove javne rasprave, ali nije stavljen 
na dnevni red Fakultetskog vijeća. Što se tiče reforme studija, Fakultetsko vijeće donijelo je 13. lipnja 
2018. godine Odluku o zajedničkom modelu studija 3+2, a 10. srpnja 2019. Odluku o zajedničkoj 
strukturi i smjernicama novih studijskih programa Filozofskog fakulteta; na tim je osnovama 
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započeta priprema svih budućih (reformiranih) studijskih programa FF-a i poslovi su do lipnja 
2020. napredovali prema prihvaćenom planu aktivnosti (Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete, 
2019.); na FF-u je postignut visok stupanj suglasnosti i visok stupanj angažmana na reformskim 
poslovima. U rujnu su, prema meni dostupnim podacima, odlukom obnašatelja dužnosti dekana 
FF-a ti su poslovi, vjerujem samo privremeno, obustavljeni. I proces reakreditacije koji nam 
predstoji do kraja 2020. proći ćemo pod vodstvom obnašatelja dužnosti.

Obnašatelj dužnosti. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 2020. potvrđena je Odluka 
rektora Sveučilišta u Zagrebu o suspenziji prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić s dužnosti dekanice 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te su sljedećom odlukom Senata odmah imenovani 
obnašatelji dužnosti dekana i prodekana (Zapisnik sjednice Senata 14. srpnja 2020.). Odluke su 
donesene glasovanjem članova Senata po pojedinim točkama dnevnog reda na e-adresu s koje su 
dobili poziv, a članovi Senata koji su sudjelovali u glasovanju mogli su uz pojedine točke dnevnog 
reda na e-adresu s koje su dobili poziv na sjednicu Senata poslati svoje primjedbe i komentare. Od 
srpnja 2020. FF vodi obnašatelj dužnosti dekana. S njegovim planom djelovanja za sada smo 
upoznati samo iz usmenih obavijesti. Ne znamo pouzdano niti dokad će obnašatelj dužnosti voditi 
FF; iako je njegov primarni zadatak provesti izbore za dekana, ovaj program sastavljam ne znajući 
točno kada će novoizabrani dekan stupiti na dužnost. Osobno sam, dakako, spreman s provedbom 
programa početi odmah. Zbog niza postupaka obnašatelja dužnosti koji su po sudu velike većine 
članova Fakultetskog vijeća nanijeli izravnu ili neizravnu štetu FF-u – a riječ je konkretno o: 
propuštanju traženja revizije sudske odluke protiv FF-a zbog koje je Senat razriješio dekanicu, 
propuštanju jesenskog upisnog roka, pokretanju nepotpune revizije poslovanja FF-a, nesnalaženju 
u času isteka ugovoru o radu jedne izvrsne mlade znanstvenice, nesnalaženju pri organizaciji Dana 
fakulteta i u organizaciji kadrovske politike, manjku interesa za izgradnju odnosa partnerstva i 
uzajamnosti u vođenju FF-a – smatram kako bi bilo dobro da novoizabrani dekan FF-a, ma tko to 
bio, dužnost počne obavljati čim prije.
Pravni i strateški okvir. U svojem je radu svaki dekan dužan poštovati sve relevantne propise i 
osigurati da ih poštuje čitava ustanova. Za naše su djelatnosti najvažniji Zakon o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti 
i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta u Zagrebu (Statut SuZg 2016.), Statut Filozofskog 
fakulteta (Statut FF-a 2012.). U razdoblju 2021. – 2024. dekana obavezuju i Strategija studija i 
studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. – 2025., Strategija studija i studiranja SuZg 2014.) i niz 
daljnjih strateških dokumenata matičnog Sveučilišta, Program rada predloženika za rektora 
Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 1. listopada 2018. - 30. rujna 2022. (Boras 2017.), Razvojna i 
znanstvenoistraživačka strategija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do 2023. 
godine (Razvojna i znanstvenoistraživačka strategija 2018.).



Neven Jovanović, Program rada pristupnika za dekana FF SuZg u mandatnom razdoblju 2021. – 2024.,
stranica 5

U skladu s idejom funkcionalno integriranog, a hijerarhijski organiziranog Sveučilišta Statutom 
SuZg ovlasti su sastavnica reducirane. Sastavnice i njihova tijela upravljanja dužni su poštivati 
odluke Senata Sveučilišta, a za izvjesne odluke u većini poslovnih segmenata (financije, kadrovi, 
studentska pitanja) traži se suglasnost Senata ili rektora. Ta ograničenja omeđuju mogućnosti 
strateškog planiranja. Ona ujedno obavezuju dekana i ostala fakultetska tijela da se za uzajamnost i 
partnerstvo zalažemo i na razini matičnog Sveučilišta čija smo velika i stara, a, smatram, i vrijedna 
sastavnica. Vjerujem kako još nismo iskoristili sve potencijale međusobne suradnje koja nam je u 
ova izazovna vremena potrebna više nego ikad prije. Štoviše, smatram kako bi se upravo sada na 
razini Sveučilišta trebalo osnovati posebno tijelo koje će nas, u skladu s nepredvidivim okolnostima 
i sve većim zahtjevima sastavnica za brzim i učinkovitim odgovorima na iznenadne probleme, 
dodatno povezivati i time ojačavati, omogućujući razmjenu iskustava i nalaženje najboljih rješenja. 

Zajedničko je ovim četirima okolnostima da FF stavljaju u stanje neizvjesnosti. Događat će se mnogo
toga izvan naše kontrole (potpuno ili djelomično). Zbog toga FF mora kao ustanova funkcionirati 
čim bolje, sređenije i fleksibilnije; mora, oslanjajući se na partnerstvo i uzajamnost, iskoristiti znanja 
i vještine svojih radnika i studenata kao i svih drugih članova naše sveučilišne zajednice. Jedino na taj
način možemo se učinkovito nositi s brojnim izazovima koje nam nameću trenutna situacija i 
budućnost. Na zajedničkim osnovama FF mora potpunije i sveobuhvatnije analizirati razvoj 
događaja i njima se brzo i djelotvorno prilagođavati, a po potrebi na njih i utjecati; jedino na taj 
način naći ćemo se na pravom putu, onome koji vodi prema snažnijoj, relevantnijoj, kvalitetnijoj i 
otvorenijoj znanstvenoistraživačkoj i obrazovnoj ustanovi na snažnijem i kvalitetnijem matičnom 
Sveučilištu. Tako ćemo obaviti svoju zadaću prema društvu i dokazati da smo spremni odgovoriti 
na sve njegove potrebe, osobito u ova krizna vremena. Smatram da upravo sada Sveučilište u 
Zagrebu ima šansu snagom svojih sastavnica i potencijalom znanstvenog i nastavnog kadra dokazati
se kao predvodnik razvoja Republike Hrvatske. Tom cilju doprinijet će i FF.

Ciljevi

Najvažniji su ciljevi mojeg programa:

1. Na području nastave i studiranja:
1.1. dovršiti započetu izradu novih studijskih programa prema postojećim odlukama i planovima, 
pribaviti za te programe dopusnice i pokrenuti studiranje po njima; novi sustav čvrsto utemeljiti na 
kulturi kvalitete i oblikovati ga tako da su studenti u središtu obrazovnoga procesa, kako bismo 
potakli njihov odgovoran pristup i aktivno studiranje kako u usvajanju znanja i vještina tako i u 
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stvaranju novih spoznaja te da bismo razvili poticajno okruženje za studiranje i studentsko 
djelovanje; to okruženje mora biti i neposredno i virtualno (prema Strategija studija i studiranja 
SuZg 2014.). Kao i dosad, izrada novih studijskih programa mora i ubuduće, na načelima 
uzajamnosti i partnerstva, u obzir uzimati specifičnu dinamiku fakulteta i odsjeka (i ostalih 
ustrojbenih jedinica koje se bave znanstveno-nastavnim i stručnim radom: katedara, centara i 
zavoda, Knjižnice); odsjeci su najkompetentniji za pojedine struke, ali većina je studijskih programa 
našeg fakulteta dvopredmetna, a pun potencijal FF-a za obrazovanje društveno-humanističkih 
stručnjaka budućnosti ostvarit će se tek kreativnom interakcijom znanja i sposobnosti svih 
ustrojbenih jedinica (kao što je već izašlo na vidjelo u planiranju međuodsječnih studijskih modula).
Zbog ove dinamike stvaranje ozračja povjerenja i otvorenosti u izradi novih programa krupan je 
izazov i važan zadatak dekana i ostalih fakultetskih tijela.
1.2. U strateškom je interesu FF-a nove programe povezati s pripremom i izradom standarda 
zanimanja i standarda kvalifikacija u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Za takva 
povezivanja FF već ima dragocjeno iskustvo iz završenih i aktualnih HKO projekata u okviru kojih 
su razrađeni standardi za petnaestak struka; to iskustvo treba iskoristiti razvijajući standarde i 
kvalifikacije ostalih struka za koje se kompetencije stječu na našem fakultetu te se na taj način 
angažirajući kao relevantna društveno-humanistička ustanova.
1.3. Osim rada na budućem sustavu studiranja, nužno je i kontinuirano osiguravati kvalitetu 
postojećeg sustava preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija kroz već uspostavljena 
fakultetska tijela, među kojima je ključno Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete; posebno je važno 
bolje upravljati procedurom upisa i s njezinim pravilima pravovremeno upoznavati studente. 
1.4. Pandemijska kriza pokazala je i da FF općenito mora poboljšati kanale komuniciranja nastavnika
i studenata; imamo dobre osnove za prilagođavanje kriznim situacijama (infrastruktura i znanja za 
nastavu na daljinu), pa ipak, te je osnove nužno sustavno ojačavati i na njima dalje graditi.
1.5. Svjesni pandemijskih i ostalih rizika, moramo ipak i dalje raditi na privlačenju međunarodnih 
studenata, najprije ponudom studijskih programa na svjetskim jezicima, potom privlačenjem 
studenata koji mogu pratiti nastavu na hrvatskom iako im to nije prvi jezik, intenziviranjem 
razmjene studenata i nastavnika (tijesno povezano s reformom programa) i, napokon, odlučnim 
pozicioniranjem FF-a kao međunarodno prepoznatog središta društveno-humanističkog 
promišljanja hrvatskog i šire regionalnog prostora (odličan je primjer našeg potencijala za to već 
započet projekt studijskog programa radnog naslova „Regionalni studiji društava i kultura 
jugoistočne Europe”).
1.6. FF mora štititi studentski standard, osobito na području obračuna školarina, i odlučno poticati 
uključivanje studenata u znanstvene projekte i aktivnosti kako bismo omogućili svim članovima 
naše sveučilišne zajednice jednake mogućnosti sudjelovanja u obrazovanju i istraživanju u skladu s 
njihovim osobnim kompetencijama i interesima.
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2. Na području znanstvenog i stručnog rada:
2.1. poticati i olakšati istraživačko povezivanje na svim razinama, unutar Fakulteta i onkraj njegovih 
granica
2.2. pružiti podršku prijavama na visoko kompetitivne znanstvene natječaje i podizati apsorpcijski 
kapacitet FF-a 
2.3. razviti vlastiti, stabilan sustav financiranja i predfinanciranja istraživanja
2.3. razviti sustav poticanja i podržavanja iznimno uspješnih znanstvenika i znanstvenih timova
2.4. povećati vidljivost znanstvenog rada naših istraživača i razvijati znanstvenu infrastrukturu
2.5. pozicionirati FF kao međunarodno prepoznato središte društveno-humanističkog promišljanja 
hrvatskog i šire regionalnog prostora (usp. gore)
2.6. jačati FF Press i fakultetske časopise kao kanale diseminacije znanstvenih rezultata
2.7. istražiti nove mogućnosti znanstvenog djelovanja i diseminacije našeg rada i znanja
2.8. razvijati znanstvenu infrastrukturu, uključujući i onu Knjižnice FF-a
2.9. još jače razvijati znanstvenoistraživačke kompetencije na doktorskim studijima uključivanjem 
polaznika studija u znanstvenoistraživački rad
2.10. poticati uključivanje naših znanstvenika u stručne projekte poput onih Hrvatskog 
kvalifikacijskog okvira te doprinositi zajednici provođenjem stručnih i primijenjenih istraživanja i 
pružanjem savjetodavnih usluga

3. U odnosima s društvom, preuzeti inicijativu jačanjem svih oblika naših stručnih usluga društvu i 
obavještavanjem javnosti o znanstvenim rezultatima Fakulteta te potičući popularizacijsku 
djelatnost FF-a; osmisliti i uspostaviti djelotvoran način komunikacije s bivšim studentima FF-a

4. U organizaciji i poslovanju:
4.1. provesti reviziju poslovanja (neovisnu analizu poslovanja i financijskih izvještaja) na početku 
mandatnog razdoblja
4.2. zadržati transparentan sustav pravila i napredovanja te balansiranom strateški razvojnom 
kadrovskom politikom odgovoriti na prijetnje narednog razdoblja
4.3. osigurati uključivanje studenata u odlučivanje prema zakonskim propisima i pravilnicima
4.4. učinkovito raspolagati financijama te prostorom i vremenom
4.5. povećati učinkovitost fakultetskih službi i stupanj poslovne digitalizacije; povećati pripravnost 
FF-a na izvanredne situacije poput potresa i pandemije
4.6. osigurati učinkovitost i prohodnost interne komunikacije te rada fakultetskih tijela
4.7. uređenjem C–trakta te „zelenim” i estetskim intervencijama povećati ugodnost boravka i rada 
na Fakultetu, energetsku održivost i ujednačenost uvjeta za rad.
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5. U odnosima s matičnim Sveučilištem: 
5.1. poticati znanstvenu, nastavnu, stručnu i infrastrukturnu suradnju s drugim sastavnicama
5.2. zalagati se za adekvatnu suradnju s tijelima upravljanja Sveučilištem na načelima partnerstva i 
uzajamnosti
5.3. zalagati se za transparentnost rada sveučilišnih tijela i nalaženje odgovora na izazove koje 
Sveučilištu postavlja stanje u zemlji i društvu

Slijede detaljnije razrade i objašnjenja stanja i planova na pojedinim područjima djelovanja FF-a.

Nastava i studiranje

„Studenti trebaju biti u središtu modernog studija kao subjekti aktivnog i partnerskog stjecanja 
znanja” (Previšić 2014.). Sličnu tvrdnju nalazimo i u Strategiji studija i studiranja SuZg 2014., 
passim, a odlučno je izražena u standardu 1.3. Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na 
Europskom prostoru visokog obrazovanja: „Visoka učilišta moraju osigurati da se programi izvode na
način koji potiče studente na preuzimanje aktivne uloge u ostvarivanju procesa učenja i da 
vrednovanje studenata odražava takav pristup” (ESG 2014.).
S jedne strane, FF studente na aktivno sudjelovanje u učenju potiče od 1952., kada je uvedeno 
dvopredmetno studiranje (Povijest, s. a.). Najrazličitije potrebe, interesi i ambicije mogu biti 
zadovoljeni nečime iz sadašnje naše ponude 12 jednopredmetnih, 37 dvopredmetnih 
preddiplomskih studija, potom 12 jednopredmetnih i 35 dvopredmetnih (s nizom smjerova) – 
mnogi od njih mogu se međusobno kombinirati – te napokon desetak poslijediplomskih studija. S 
druge strane, to obilje pred ustanovu postavlja organizacijske izazove, a studente dovodi u 
l'imbarazzo della scelta; mi moramo uskladiti vrlo mnogo mogućnosti, a studenti moraju biti vrlo 
dobro informirani o njima. Također, još treba raditi na vrednovanju uspjeha studenata (vidi dolje, 
Kvaliteta nastave).

Kako bismo kao kolektiv bolje razumjeli gdje smo i što nam je činiti, oslonit ćemo se na predstojeću 
reakreditaciju studijskih programa. Bez obzira kako obnašatelj dužnosti dekana odluči provesti 
pripreme za ovaj proces, rezultati reakreditacije pokazat će jake i slabe strane sadašnjeg sustava, 
prepoznat će se ESG standardi koji su na FF-u izvrsno ili dostatno zadovoljeni, kao i oni koji 
zahtijevaju poboljšanje. Kao dekan, s ostalim fakultetskim tijelima temeljito ću analizirati sve 
primjedbe reakreditacijskog izvještaja te će se daljnji razvoj FF-a svakako orijentirati i prema njima. 
To nas mora dodatno potaknuti da se posvetimo već započetoj reformi studija.
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Reforma preddiplomskih i diplomskih studijskih programa

Izrada novih studijskih programa (reforma studija) pokrenuta je i provođena u skladu sa 
Strategijom studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014.–2025.) : „potrebna je revizija postojećih 
studijskih programa kako bi se racionalizirala provedba istovrsnih studijskih programa na 
Sveučilištu te provelo njihovo usklađivanje s potrebama studenata, tržišta rada i društva u cjelini te s
Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) i Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF)... 
sveučilište treba razvijati studijske programe koji se odvijaju u tri ciklusa, a da pritom prvi ciklus 
obuhvaća 180 ECTS bodova, drugi 120 ECTS bodova, kako bi se olakšala horizontalna i vertikalna 
mobilnost studenta”.

Naša se reforma studija, koja s obzirom na različitosti u studijskim programima i strukama nije ni 
ovaj puta prošla bez različitih mišljenja i stavova pojedinih odsjeka, temelji se ipak na konačno 
usuglašenim, zajednički donesenim strateškim odlukama Fakultetskog vijeća (posebno na Odluci 
vijeća Filozofskog fakulteta 13. lipnja 2018., 19. lipnja 2019. te Odluci o zajedničkoj strukturi i 
smjernicama novih studijskih programa Filozofskog fakulteta 26. srpnja 2019.). Reforma je vođena 
glavnim ciljevima na koje, u okolnostima obustave rada na novim programima, vrijedi podsjetiti:
a) olakšavanje studiranja
b) opće povećanje kvalitete nastave (boljim temeljenjem na ishodima učenja)
c) povećanje prohodnosti studija (npr. u predmetima nastavničkih kompetencija)
d) povećanje kompatibilnosti programa, one unutarnje (u slučaju dvopredmetnih studija) kao i one
vanjske.
Ovi ciljevi ostvaruju se, prema spomenutim Odlukama, na sljedeći način: 
1. svi će preddiplomski i diplomski studiji na Fakultetu biti po modelu 3+2
2. slobodna je dvopredmetnost
3. programi moraju biti zasnovani na ishodima učenja, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, čl. 7 te Pravilniku o sustavu osiguranja kvalitete na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, čl. 7
4. studijski programi koji se nastavljaju na diplomskoj razini moraju biti vertikalno usklađeni: na 
jednopredmetni preddiplomski nastavlja se jednopredmetni diplomski, isto vrijedi i za 
dvopredmetne
5. jezgru studija čine obvezni i izborni kolegiji struke definirani brojem bodova po ECTS, ishodima 
učenja i zahtjevima struke
6. jezgre jednopredmetnih i dvopredmetnih studija jednakog su opsega i s jednakim ishodima 
učenja te donose jednake kompetencije (razlika je u izbornosti struke)
7. svi studijski programi imaju obvezan zajednički Uvodni modul
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8. Uvodni se modul na FF-u sastoji od sljedećih kolegija: Akademske vještine, Uvod u društveno-
humanističke znanosti, Strani jezik ili Hrvatski jezik (biraju studenti neofiloloških studijskih grupa)
9. potiče se modularna izbornost (modul obuhvaća minimalno tri kolegija i maksimalno 20 bodova 
po ECTS)
10. Nastavničko-metodički modul obuhvaća 55 bodova po ECTS (u skladu sa Zakonom o odgoju i 
obrazovanju, čl. 105, st. 6)
11. Nastavničko-metodički modul proteže se kroz preddiplomsku i diplomsku razinu studija
12. završni ispit preferiran je oblik preddiplomske završnosti (donosi 2-3 boda po ECTS unutar 
jezgre studija)
13. svi jednopredmetni i dvopredmetni studenti pišu jedan diplomski rad (15 bodova po ECTS), na 
jednom od studija ili interdisciplinarni prema odabiru studenta
14. za izbornost na preddiplomskom studiju osigurano je 30 bodova po ECTS, na diplomskom 
studiju 20 bodova po ECTS (od čega minimalno 4 boda po ECTS izbornih kolegija jezgre)
15. nastava tjelesne i zdravstvene kulture ima 1 bodova po ECTS po semestru
16. smjerovi postoje samo na diplomskom studiju, međusobno se razlikuju u najmanje 50% bodova 
po ECTS i rezultiraju akademskim nazivom uz naznaku struke te različitom diplomom
17. ukupno je tjedno opterećenje studenta 26 sati na preddiplomskoj nastavi, 20 sati na diplomskoj, 
u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu (Statut SuZg 2016., čl. 69, st. 4)
18. u radne grupe za izradu studijskih programa uključuju se i studenti koje delegiraju studentski 
predstavnici po godinama studija (prema ESG standardu za unutarnje osiguravanje kvalitete 1.2 te 
Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čl. 6, st. 
2). Pri izradi studijskih programa pojedine se struke (uključene u HKO projekte) koriste i 
propisanim instrumentima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira sa svrhom izrade standarda 
kvalifikacija.

Odluke tijela upravljanja fakultetom i ovakvo usmjerenje reforme studija proizašli su iz više od 
desetljeća rada u Bolonjskom sustavu. Sada odlično razumijemo nedostatke prvobitne 
implementacije tog sustava i njegovih brojnih usputnih prilagodbi. Možemo i znamo studije 
organizirati učinkovitije. Naša je dužnost, sukladno prihvaćenom programu rada rektora Sveučilišta
u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022. (Boras 2017.), studijske programe 
Fakulteta prilagoditi potrebama društva i tržištu rada u našoj zemlji. U tu smo svrhu već prijavili 
više projekata (financiranih iz evropskih izvora) kojima su cilj razrade novih studijskih smjerova, 
posebno u interdisciplinarnim područjima. I studijski programi koji obrazuju studente za 
nastavničke kompetencije ovom će reformom dići na razinu na kojoj mogu udovoljiti potrebama i 
zahtjevima kvalitetnog osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. 
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U pripremi novih studijskih programa FF se rukovodio primjerima najbolje prakse srodnih i 
istovrsnih studijskih programa iz Europe i cijelog svijeta. Na samom početku reforme svi studijski 
programi i odsjeci proučili su najbolje studijske programe svojih područja i iz njih usvojili ono što je 
primjenjivo na FF-u. Želimo da nam standardi budu na svjetskoj razini te u skladu s ciljevima 1, 3, 5 i
8 Misije i vizije Sveučilišta u Zagrebu (Misija i vizija, s. a.). Bitno je pri tome naglasiti kako će FF 
posebno njegovati one studijske programe koji su značajni za kreiranje, njegovanje te razvijanje 
nacionalnog identiteta kao i one manjih studijskih programa unutar dvopredmetnih studija koji bi 
mogli biti dodatno ugroženi padom broja studenata, a čine prepoznatljiv i nezaobilazan dio naše 
fakultetske ponude u nacionalnim i širim regionalnim okvirima.

Istodobno, reforma je studija jedan od odgovora FF-a na društvene i demografske promjene zbog 
kojih broj studenata upisanih na Sveučilište u Zagrebu pada iz godine u godinu (prema Izvješću o 
upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za 
akademsku godinu 2019./2020., od ukupne je kvote na Sveučilištu bilo popunjeno 77,87 %, na 
studijima u društvenom području 81,93 %, u humanističkom 73,38 %, pri čemu je na FF-u 
popunjeno 79,66 % kvote; prema izvješću za ovu akademsku godinu, na Sveučilištu je popunjeno 
82,03%, u društvenom području 81,93%, u humanističkom 78,43%, pri čemu je na FF-u popunjeno 
82,99% kvote)

Kao dekan, osigurat ću da novi studijski programi budu priređeni, potvrđeni odlukom 
Fakultetskog vijeća i upućeni na akreditaciju na Sveučilištu u prvoj akademskoj godini mojeg 
mandata. Pritom ću provoditi i sljedeće mjere, aktivnosti i zadaće (uz sve već spomenuto te sve 
propisano relevantnim zakonima, pravilnicima i odlukama):

1. na početku mandatnog razdoblja krenut ćemo u drugu fazu procesa usvajanja novih programa – 
Odsjeci će na temelju definiranih ishoda studija odrediti i sadržaje studija na obje razine. Vrijedi 
napomenuti da je u cijelom dosadašnjem procesu FF ostvario izvrsnu suradnju s matičnim 
Sveučilištem i prorektoricom za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete; tu ćemo suradnju 
nastaviti, a posebno je intenzivirati kad sveučililšni Odbor za osiguranje kvalitete počne provjeravati
naše nove programe
2. u fazi provjere programa, kao dekan osobno ću nadgledati cijeli proces analize i pregleda te 
posljedično i usvajanja svih primjedbi Odbora; primjedbe ću odmah proslijediti pojedinom odsjeku 
i voditeljima studijskih programa te osigurati usvajanje primjedbi i povratnu komunikaciju s 
Odborom gdje bude potrebno
3. sličan proces osigurat ću na razini cjelokupnog FF-a
4. po završetku ove faze, u suradnji s Odborom, programi se upućuju na vanjske recenzije
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5. analizu vanjskih recenzija također ću provesti u stalnoj komunikaciji i suradnji sa sveučilišnim 
Odborom
6. u trećoj, posljednjoj fazi akreditacije novih programa kao dekan, u suradnji s ostalim fakultetskim
tijelima donijet ću jasne smjernice za prelazak sa „starih” na „nove” programe, kako sustavno, tako u
pojedinačnim slučajevima; bit će jasno definirani uvjeti prijelaza, razdoblje prijelaza i sve ostalo 
potrebno da se omogući djelotvoran, lagan i siguran nastavak studija bilo po novom ili po starom 
programu

Kvaliteta nastave

Dugoročni je cilj Fakulteta, u skladu sa Strategijom studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu 
(2014.–2025.) te Misijom i vizijom Sveučilišta u Zagrebu (Misija i vizija s. a., ciljevi 5, 6, 7, 8), razvoj 
kvalitetnih i relevantnih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na hrvatskom i stranim 
jezicima, koji će biti otvoreni studentima iz EU-a i globalno. Ti će studiji predstavljati središnji dio 
sveučilišnoga obrazovanja u koji se posebno ulaže i koji se posebno njeguje i ujedno uvažavati 
potrebe Republike Hrvatske na području prilagodbe studijskih smjerova, prema usvojenom 
programu rada rektora Sveučilišta u Zagrebu (Boras 2017.), u predlaganju i otvaranju novih studija i
predlaganju upisnih kvota trajno usklađivanih s potrebama tržišta rada i očekivanim promjenama u 
strukturi ponude radnih mjesta u sljedećem desetljeću.
Zato će u fokusu naših aktivnosti biti kvaliteta nastave.

Pripremajući ovaj program identificirali smo sljedeće kritične točke nastave na FF-u iz aspekta 
nastavnika:

1. Koliko dobro vrednujemo uspjeh studenata (kako ga vrednujemo, odnosno ispitujemo; 
mjeri li raspon ocjena adekvatno rezultate; kako se procjenjuje vrednovanje samo, tj. ispiti 
kao konačna povratna informacija o uspjehu kolegija u cijelosti)?

2. Prepoznaje li se kvaliteta nastave prilikom profesionalnog napredovanja i nagrađivanja 
nastavnika?

3. Kako i koliko usavršavamo svoj nastavni rad (razmjenom praktičnih spoznaja, osnaživanjem
drugačijih oblika nastave, obrazovanjem nastavnika)?

Kako bismo odgovorili na ove izazove, nastavnike FF-a podržat ćemo:
1. razrađujući okvir za standardizaciju ocjenjivanja studentskog uspjeha
2. razvijajući temeljne kompetencije mladih nastavnika (pritom se oslanjajući na projekte i procese 
pokrenute i provedene u okviru implementacije HKO-a)
3. ojačavajući nastavničke kompetencije dodatnim tematskim obrazovanjem usmjerenim na 
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planiranje, nastavne metode i tehnike, vrednovanje, suvremene tehnologije
4. nudeći nastavnicima kroz program međusobnog posjećivanja nastave kolegijalno učenje i 
vrednovanje (peer learning i peer review, inovativni procesi također planirani u okviru razrade 
HKO-a)
5. razrađujući sustav nagrađivanja najboljih nastavnika kroz priznanja i stimulacije.

Programi za svijet koji se mijenja

Pošto Sveučilište potvrdi naše reformirane temeljne programe, koji su osnova studiranja na FF-u i 
koje ćemo čuvati, u skladu sa standardima učenja i poučavanja usmjerenih na studente potaknut 
ćemo odsjeke i interdisciplinarne fakultetske grupe da razvijaju dodatne nove studijske programe. 
Njih vidimo kao programe za svijet koji se mijenja, kao idealnu dopunu našim temeljnim strukama 
i odgovor na promjene koje se zbivaju u našem društvu (od HKO-a do demografskih i ekonomskih 
mijena); na sve to FF mora reagirati i radi prepoznavanja značenja društvenih i humanističkih 
znanosti u društvu i radi (s time povezane) veće zapošljivosti naših studenata. 

U dodatnim će se programima FF koristiti postojećim mogućnostima i potencijalima – posebice 
dvopredmetnošću i individualnim kompetencijama i sklonostima nastavnika – da ponudi nove 
sadržaje na preddiplomskoj, diplomskoj pa i poslijediplomskoj (specijalističkoj) razini. I uz 
neizmijenjene kapacitete takvi programi postaju mogući kad se počnu povezivati nastavni resursi 
našeg Fakulteta i kad su podržani djelotvornom organizacijskom i administrativnom strukturom. 
Primjeri su inovativnih studijskih smjerova koji već postoje ili su u pripremi: Kognitivna znanost, 
Klinička lingvistika i fonetika, Rodni studiji, Studiji pisanja i nakladništva; priprema se modul koji 
bi i studente kroatistike i (vjerojatno) studente drugih neofiloloških studija osposobljavao da budu 
lektori hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga. Novi interdisciplinarni studijski programi i moduli
ne moraju ostati ograničeni na resurse unutar FF-a; oni su prilika za povezivanje s drugim 
sastavnicama Sveučilišta (prema Razvojna i znanstvenoistraživačka strategija 2018.; o tome vidi i 
poglavlje o Sveučilištu).

Odgovor na pad broja studenata i „regionalnu homogenizaciju” njihova sastava (većina studenata 
posljednjih godina dolazi iz Zagreba i njegove šire okolice) vidimo i u jačanju internacionalizacije 
nastave i s njom povezane mobilnosti studenata i nastavnika. Ovdje je, naravno, nužno osloniti se 
na lingua franca suvremenog svijeta te poticati kvalitetnu nastavu, pisanje i čitanje na engleskom. 
No, također smatramo da je upravo FF pozvan da kreativno i kritički promišlja problem suvremene 
komunikacije i jezičnih identiteta, da nalazi i razvija i načine internacionalizacije onkraj jednostavne 
jednakosti „strani jezik = engleski”. Inicijative koje se ne moraju ograničiti na engleski jesu 
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međunarodne ljetne škole, razmjene nastavnika (kako na pojedinačnim predavanjima, tako i na 
kolegijima), međunarodni kolegiji više sveučilišta koji se koriste digitalnim medijem i internetom, 
usmjeravanje na studente koji govore jezike srodne hrvatskom, jačanje Croaticuma kao centra 
podrške međunarodnoj suradnji te razmjeni studenata i nastavnika. Kao dekan poticat ću razvoj 
daljnjih pristupa takvoj kreativnoj internacionalizaciji.

Cjeloživotno obrazovanje, nastava na daljinu

Cjeloživotno obrazovanje na FF-u ima i značajnu društvenu ulogu i komercijalne aspekte. FF ga 
može nuditi kako na poslijediplomskim specijalističkim studijima većeg i manjeg opsega, tako i 
djelovanjem postojećih centara i programa (važni su izvođači ovdje Centar za obrazovanje 
nastavnika, Centar za strane jezike i Croaticum, Samostalna katedra za kineziologiju, Centar za 
primijenjenu psihologiju, Savjetovalište za studente, novopokrenuti program edukacije nastavnika 
OSMISLI). Cjeloživotno obrazovanje podržavat ću i širiti u interesu društva, ali i financijske 
samostalnosti te sigurnosti radnih mjesta zaposlenih na Fakultetu – time indirektno podržavamo i 
kadrovski i znanstveni razvoj FF-a. Konkretnije, centri poput Croaticuma i Centra za strane jezike 
već su pokazali spremnost da razvijaju tečajnu nastavu, da prate različite natječaje (one sastavnica 
Sveučilišta i tijela državne uprave), prijavljuju se na njih i provode ugovorene aktivnosti uz 
zadovoljstvo naručitelja; i Centar za obrazovanje nastavnika ima ambiciju postati prepoznato ime 
na tržištu kontinuirane cjeloživotne izobrazbe te širiti suradnju s drugim sastavnicama Sveučilišta u 
svrhu razvoja programa nastavničkih kompetencija (dobar je primjer takve suradnje usavršavanje 
nastavničkih kompetencija asistenata i mlađih nastavnika Ekonomskog fakulteta) Takvu ću praksu 
i takve ambicije kao dekan odlučno podržavati.

Uz cjeloživotno obrazovanje vezan je i poseban izazov na području osmišljavanja politike. Naime, 
kriteriji za priznavanje neformalnog i informalnog obrazovanja u području društveno-humanističkih 
znanosti u zemlji se tek moraju regulirati zakonima i propisima. U današnjem svijetu ovi oblici 
obrazovanja postaju sve važniji. Ovdje vidim našu priliku. Strateški je važno osigurati da upravo FF 
bude institucija koja formira kriterije neformalnog i informalnog društveno-humanističkog 
obrazovanja, da se naši stručnjaci kandidiraju za tijela koja oblikuju obrazovni prostor i kontroliraju 
sustav kvalitete, da prateći situaciju i sudjelujući u raspravama i procesima FF određuje tempo i 
smjer razvoja na ovome planu. Tako pridonosimo osmišljavanju uloge humanističko-društvenih 
znanosti u današnjem svijetu.

U svijetu i zemlji u kojima je starijih građana sve više, FF je pozvan i ponuditi generacijama „55+” 
prilike da ulože slobodno vrijeme i iskustvo u stjecanje novih znanja i interesa, bilo za „vraćanje u 
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školske klupe” ili za ostvarivanje planova kojih su se u životu morali odreći. Zamišljam učionice u 
kojima sedamdesetogodišnjaci raspravljaju s dvadesetogodišnjacima, seminare na kojima su 
polaznici stariji od nastavnika, društveno relevantne projekte „građanske znanosti” (citizen science) 
koje vodi FF. Takve ćemo mogućnosti stvarati potičući studente i radnike FF-a da osmišljavaju i 
provode radionice za našu sveučilišnu zajednicu, za građanstvo i poslovne subjekte, te otvarajući 
postojeće kolegije i module u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja čija je kvaliteta 
kontrolirana i zajamčena.

Pandemija COVID-19 bolesti primorala je FF, kao i ostatak obrazovnih ustanova u zemlji i svijetu, 
da angažira sve svoje resurse za učenje na daljinu. Ono što smo iz nužde započeli strateški ćemo 
razvijati u okviru širenja ponude i dosega naših obrazovnih programa. Primjer za koji znam brza je 
reakcija Croaticuma, koji je u prošlom semestru usprkos pandemiji upisao gotovo 200 polaznika 
pretvorivši tečajeve na daljinu u dio svoje stalne ponude. Takvih primjera zasigurno ima još. 
Nadalje, za programe na daljinu FF ima infrastrukturu, pa i stručnjake za osiguravanje kvalitete 
takve nastave, njezinu regulaciju i osposobljavanje za nju. U stanju smo proširiti krug potencijalnih 
polaznika i na one koji fizički nisu u Hrvatskoj nego bilo gdje u svijetu.

Studenti u središtu

Kao dekan, surađujući s ostalim fakultetskim tijelima, kako bih poveo FF prema poučavanju 
usmjerenom na studente, osigurat ću da nastavni procesi na FF-u budu u skladu sa Standardima i 
smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). 
Posebnu ću pozornost obratiti na sljedeće:
1. uspostavit ću službu studentskih i nastavničkih mentora, koji će pomagati studentima pri biranju 
kolegija i modula te strukturiranju ishoda studiranja (ESG 1.6 Resursi za učenje i podrška 
studentima)
2. aktiviranjem, ažuriranjem i redovnim radom postojećeg informacijskog sustava OBELIKS 
osigurat ću upravljanje informacijama i informiranje javnosti (ESG 1.7 i 1.8). Trenutno je stanje u 
tom pogledu iznimno nezadovoljavajuće
3. u skladu s dosadašnjom praksom osiguravat ću kontinuirano uključivanje studenata u oblikovanje
i organizaciju, praćenje i reviziju studija i studijskih programa kao i u odabir i oblikovanje 
studijskih sadržaja (ESG 1.9. Kontinuirano praćenje i periodička revizija programa). Studenti će se 
uključivati na dvjema točkama: sudjelujući u upravljanju odsjecima prema postojećem zakonskom 
okviru (Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 2007., Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te Statut SuZg 2016., čl. 56 i Statut FF-a 2012.), ali i 
osmišljavajući različite akcije za svoje kolege (studenti za studente – inicijative koje doprinose 
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kontinuitetu i osnaživanju studentskih predstavničkih tijela, jačanju političke pismenosti i 
građanske odgovornosti) i zajednicu. 

Zbog možebitnih nedoumica u vezi s pravnim okvirom u kojem je ovakvo djelovanje moguće, valja 
napomenuti da FF ima dugu i uspješnu tradiciju osiguravanja načina, uvjeta i pravnih formi unutar 
kojih studenti osmišljavaju različite akcije za svoje kolege (spomenuti „studenti za studente”). 
Vjerojatno najbolji primjer toga jest već gotovo deset godina stara praksa Big Sibling Projecta, oblika
studentske pomoći za studente koju je pokrenuo Odsjek za anglistiku, za što je dobio posebne 
pohvale reakreditacijskog povjerenstva u akademskoj godini 2013./2014. te je tu praksu FF, tada na 
čelu sa sadašnjim rektorom, istaknuo kao izvanredni primjer osmišljavanja studentskih akcija za 
kolege. Upravo takvu višekratno provjerenu praksu želim kao dekan proširiti na što veći broj 
odsjeka i studijskih programa.

Studij u čijem su središtu studenti zahtijeva dobro strukturirane prilike za rad u praksi, studentski 
rad u struci, pripravništva i sva razdoblja studija koje studenti ne provode na visokom učilištu, nego
iskustvo stječu u nekom od područja povezanih sa studijem. Za to je nužno dovoditi studente u 
„terenske” situacije i uvoditi ih u organizacije (poduzeća, znanstvene i kulturne ustanove) u 
kakvima će kasnije profesionalno djelovati. Kao dekan, podržavat ću integriranje stručne prakse u 
studijske programe i silabe kolegija, gdje god je to primjereno; tako je osobito na studijima „za svijet 
koji se mijenja”. Zajedno s ostalim fakultetskim tijelima pokrenut ću programe obrazovanja 
mentora te prakse, koristeći se postojećim resursima i postojećim dobrim primjerima. Izvan FF-a, 
koristeći se ugledom i kontaktima Fakulteta, ojačat ću veze s ravnateljima i voditeljima institucija 
koje studentima mogu ponuditi priliku za praktičan rad. Važnu će ulogu ovdje odigrati već 
pokrenuta Klinika FFZG-a, dio fakultetskog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 
To će biti virtualna organizacijska jedinica u kojoj studenti, pod mentorstvom nastavnika, pružaju 
stručne usluge zajednici. U njoj će studenti stjecati praktična iskustva i učiti kroz rad ujedno 
pomažući vanjskim korisnicima (djeca, građani, imigranti, nevladine organizacije, tijela javne vlasti, 
lokalni obrti i mala poduzeća) i jačajući veze FF-a s okolinom uz poticanje studenata na volontiranje
te razvijanja svijesti o dobrobiti volontiranja. 

Usmjerenost na studente traži od FF-a razumijevanje i podršku svih studentskih specifičnosti; ovdje 
ću nastaviti ili obnoviti dosadašnju potporu studentima s različitim oblicima poteškoća, uključujući i 
potporu prijevozu studentima s invaliditetom. Posebno važnim smatram obrazovati nastavnike za 
izazove rada sa studentima s poteškoćama. Djelovat ću u skladu s prihvaćenim programom rada 
rektora u četverogodišnjem mandatu (Boras 2017., osobito u poglavlju 7. Podrška studentima, s. 
22).
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Studij usmjeren na studente traži, kao što sam spomenuo, i uklanjanje uskih grla, neugodnosti i 
praznog hoda u napredovanju kroz studij i susretima s administracijom. Ovdje se pak studiranje 
dodiruje s organizacijom i poslovanjem Fakulteta. 

Pri administriranju je nužno efikasnije komunicirati sa studentima. Pokazala je to i pandemijska 
kriza. Nastavit ću usavršavati digitalizaciju administriranja kako bi, idealno, čim veći dio 
administrativnih poslova studenti mogli obaviti bez odlazaka u referadu i u tajništva, pomoću 
mobilnih telefona (kao što sada već čine aplikacijama Ureda za studente s invaliditetom i QR 
Student). Objedinit ću službe namijenjene studentima (uključujući i novouspostavljeni Centar za 
razvoj karijera). Kontinuirano ću raditi na standardizaciji procedura studijske administracije na FF-
u. Podržat ću i olakšati uspostavu dvosmjernih digitalnih komunikacijskih kanala kojima studenti 
komuniciraju s odsjecima, jedni s drugima, sa svim članovima naše sveučilišne zajednice.

Vrijedi ponovo istaknuti da je osnova digitalne studijske infrastrukture uspostavljena u posljednjem
mandatnom razdoblju, kad je razvijen i s ISVU-om povezan sustav OBELIKS koji nastavu 
administrira sa strane nastavnika i odsjeka, a studentima pruža ažurne i pregledne informacije o 
studijima i kolegijima (ECTS Informacijski paket). Taj sustav od neizmjerne je vrijednosti za FF. 
Kao dekan, vratit ću ga u rad i omogućiti dorade koje će OBELIKS učiniti ugodnijim za korištenje 
te – što se tiče nastavnih aktivnosti – uključiti i evidenciju raspoloživosti termina, učionica i radnih 
soba (vidi također niže, u poglavlju Poslovanje). 

Drugi digitalni oslonac studiranja na FF-u, usmjeren na nastavne sadržaje i aktivnosti, jest sustav 
Omega, koji odlično i predano vodi Centar za potporu e-učenju i koji se pokazao pouzdanim u 
pandemiji. Na Omegi i studenti i nastavnici provode mnogo vremena i u nj ulažu mnogo truda. 
Kao okosnicu našeg e-učenja, taj ću sustav na svaki način podržavati i ojačavati. Smatram ga i 
odličnim mjestom za jasnije oblikovanje identiteta FF-a, vizualnog i jezičnog, ali i idejnog (pokazuje 
da FF podržava otvorene, slobodno dostupne digitalne resurse na CC i FAIR načelima).

Znanost

Sveučilište u Zagrebu ustrojeno je ponajviše kao univerzalno sveučilište Humboldtova tipa. Ono 
osnažuje mlade znanstvenike i odgaja ih u talentirane istraživače; etabliranim znanstvenicima 
omogućuje da istraživanja prezentiraju studentima i javnosti te obrazuju i odgajaju nove stručnjake; 
ono im daje veću autonomiju i okružje u kojem korporacije i administracija manje nadziru 
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istraživački rad (Boras 2017.). Takav se rad na FF-u odvija ponajviše u društvenim i humanističkim 
znanostima u obliku znanstvenoistraživačkih i stručnih angažmana. Kao znanstvenici moramo u 
svim aspektima djelovanja ostvariti kritičku, učinkovitu i poštenu potragu za istinom, i moramo 
potaknuti društvo u kojem djelujemo – dakako, i one koje obrazujemo – da našu potragu 
razumiju. Oba aspekta utječu i na ono što od društva dobivamo (resursi, interes, predodžba o FF-
u), ali i na sam status i utjecaj društvenih i humanističkih znanosti. 

Kao dekan, zajedno s ostalim fakultetskim tijelima zalagat ću se da na FF-u bolje istražujemo (i 
znanstveno i stručno) i bolje pokazujemo što smo istražili. Tako ćemo postići ciljeve planirane 
Strategijom FF-a, prihvaćenim programom rada rektora u četverogodišnjem mandatu (Boras 2017.) 
te pridonijeti ciljevima Misije i vizije Sveučilišta u Zagrebu (Misija i vizija s. a., „2. Sveučilište će 
poticati izvrsnost u znanstvenom i umjetničkom istraživanju u nastojanju da zadrži mjesto jednog 
od vodećih istraživačkih sveučilišta u jugoistočnoj Europi; 3. Daljnjim preustrojem i razvojem 
Sveučilište će zadržati sadašnju vodeću akademsku i istraživačku ulogu u nacionalnim okvirima”).

Kvaliteta znanstvenog rada

Spomenutom Strategijom i Operativnim planom njezine provedbe već je predviđen niz koraka 
prema boljem i učinkovitijem znanstvenom radu. Kao dekan, u suradnji s ostalim fakultetskim 
tijelima organizirat ću provođenje predviđenih mjera i – ovo smatram komponentom partnerstva i 
uzajamnosti – trajno osiguravati njihovo razumijevanje. Dogovarat ćemo i provoditi smislene i 
bitne inovacije koje će na otvoren, pošten i pravičan način olakšavati i poboljšavati rad pojedinaca i 
čitavog kolektiva, potičući svakoga da maksimalno doprinosi i vlastitoj karijeri i zajedničkom 
napretku FF-a i društva.

Planiranje i povezivanje

Osnova svakog valjanog istraživanja jest dobro planiranje. Sukladno strategiji razvoja znanstvenog 
rada na Fakultetu, u narednom mandatnom razdoblju provest ću barem dvije evaluacije i revizije 
postojećeg strateškog programa istraživanja i njime predviđenih prioritetnih tema. Pritom ću 
olakšati i poticati znanstvenoistraživačko povezivanje. 

Kao filolog, dobro znam da se pojedina istraživanja, osobito humanistička, najbolje izvode 
samostalnim znanstvenim radom i promišljanjem. Nema smisla inzistirati na grupnom radu po 
svaku cijenu. Pa opet, iskustvo pokazuje i da susreti, razgovori, propitivanja posvuda otvaraju nove 
vidike, da je podjela rada i zadataka moguća i važna u radu svake od naših struka (zato nas postojeća 
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pravila vrednovanja znanstvenog rada i potiču da npr. objavljujemo u suautorstvu, da objavljujemo 
sa studentima). 

Mogućnosti za povezivanje otvarat ću na nekoliko razina: unutar Fakulteta; s drugim sastavnicama 
Sveučilišta; s istraživačima, grupama i konzorcijima drugih sveučilišta te instituta s područja 
društvenih i humanističkih znanosti.

Unutar Fakulteta postoji značajan potencijal uspostave istraživačkih skupina koje nadilaze odsjeke i 
znanstvena polja. Olakšavajući osmišljavanje i povezivanje takvih skupina, uredit ću njihovo 
osnivanje i djelovanje donošenjem internih akata te uspostaviti sustav redovitih internih razmjena 
znanja, primjera dobrih praksi i kompetencija. Djelovanje istraživačkih skupina prirodno će 
doprinijeti povećanju broja interdisciplinarnih istraživanja i projekata te povećanju broja 
koautorskih radova na FF-u (potonje ćemo pratiti i registrirati uz stručnu podršku Knjižnice). 
Upoznavanju dobre znanstvenoistraživačke i interdisciplinarne prakse i uspostavi takve suradnje 
pomagat će i internacionalizacija – program gostujućih istraživača koje ćemo na Fakultet dovoditi 
putem međunarodnih suradnji i sporazuma. U tom ćemo okviru osmisliti i sustav stipendiranja 
inozemnih gostujućih stručnjaka (osobito onih za društvo i kulturu regije). Poticat ću i podržavati 
također uključivanje u istraživanja kvalificiranih znanstvenika iz fakultetskih centara.

Poseban je izazov malen broj prijava znanstvenika FF-a na uspostavne projekte namijenjene mladim 
istraživačima. Oklijevanje mlađih kolega da se okušaju u vođenju samostalnih istraživanja dijelom je 
prirodno, jer je uvjetovano specifičnim profilom i kulturom pojedinih struka (osobito na području 
humanističkih znanosti). Ono na što ću kao dekan utjecati jest spremnost kolega da znanstvena 
istraživanja osmišljavaju kao timske pothvate. Ovdje FF ima višestruk interes. Time se, naime, 
podupire formiranje istraživačkih skupina te povezivanje i usklađivanje znanstvenih mogućnosti i 
resursa – ono što vidimo među strateškim ciljevima razvoja znanstvenog rada FF-a. Također ću kao 
dekan poticati uključivanje studenata svih razina studija u istraživačke grupe, u duhu sveučilišta 
Humboldtova tipa.

Osigurat ću da znanstvenici koji osvajanjem značajnih međunarodnih visoko kompetitivnih 
stipendija za svoje projekte pridonesu znanstvenom ugledu i značaju FF-a i Sveučilišta dobiju i punu
podršku za rad. To znači da ću kontinuirano podizati apsorpcijski kapacitet FF-a u takvim visoko 
kompetitivnim programima, osobito u onima financiranima sredstvima EU fondova (npr. ERC). 
Znanstvenicima FF-a omogućit ću stjecanje kompetencija za razradu projektnih prijedloga i vođenja
projekata te razmjenu iskustava u prijavama i provedbi projekata kroz redovite sastanke voditelja 
projekata na FF-u. Radi dodatne motivacije za prijavu međunarodnih projekata razradit ću održiv 
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sustav financijskog nagrađivanja znanstvenika čiji su projekti dobili pozitivne recenzije na visoko 
kompetitivnim natječajima. Motivaciji će doprinijeti i Pravilnik o uvjetima za izvanredno 
napredovanje koji planiram (vidi dolje).

Onkraj Fakulteta, a oslanjajući se na opisane programe i planove, kao dekan ću s ostalim 
fakultetskim tijelima otvarati mogućnosti suradnje sa sastavnicama Sveučilišta i s drugim 
sveučilištima, potičući zajedničke istraživačke projekte i održavajući i razvijajući suradnju na razvoju 
znanstvene infrastrukture (vidi niže) te – oslanjajući se na postojeće kontakte i gostujuće istraživače 
– jačati postojeća i stvarati nova međunarodna strateška partnerstva, kao što je 2019. postignuto sa 
Sveučilištem u Ljubljani.

Etika u znanosti i kontrola izvornosti

Kvaliteta znanstvenog rada uvjetovana je ne samo vrijednošću, uvjerljivošću i odjekom rezultata, 
nego i provjerljivošću i etičnošću postupaka kojima su rezultati ostvareni. Provjerljivost znanstvenog 
rada procjenjuju vrednovatelji na različitim razinama – od urednika i recenzenata u časopisima do 
članova Fakultetskog vijeća koji čitaju izvještaje. Podržat ćemo recenzentski i urednički rad 
znanstvenika FF-a, koji smatramo iznimno važnom okosnicom znanstvenog sustava, organizirajući 
radionice i razmjenu iskustava, a poticat ćemo takva zalaganja i izravnije ih vrednujući kao 
institucijski doprinos u skladu s novim Kolektivnim ugovorom (KUZVO 2018., čl. 63). 
Standardizacijom izvještaja za Fakultetsko vijeće gdje god je to moguće i pripremom kvalitetnih 
internih formulara za stručna povjerenstva s automatskim kontrolama i provjerama olakšat ćemo 
povjerenstvima i vijeću da se usredotoče na sadržaj radova o kojima se izvještava. 

Financiranje znanstvenih istraživanja

Financiranje javnih visokih učilišta primarno se zasniva na državnom proračunu. Posljednjih 
desetak godina Sveučilište u Zagrebu sredstva dobiva prema sustavu programskog financiranja (ta 
sredstva za FF, prateći donekle našu znanstvenu produkciju i njezinu vidljivost, rastu iz godine u 
godinu, od 1,4 do 3 milijuna kuna u razdoblju 2017. – 2019.). Do listopada 2020. Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja sklopilo je programske ugovore s nekim hrvatskim javnim sveučilištima, ali 
ne i s našim. Kao dekan FF-a zalagat ću se za financiranje Sveučilišta i FF-a u skladu s našim 
razvojnim potrebama i ulogom u hrvatskom sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Početkom mandatnog razdoblja za koje se natječem u Evropskoj uniji započinje novo investicijsko 
razdoblje (2021.-2027.). Za nj je već započeta prilagodba zakonske regulative. Očekujem da se time 
Sveučilištu i FF-u otvori pristup novim financijskim izvorima iz fondova EU. Dosad su znanstvenici
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FF-a uspješno se prijavljujući na kompetitivne znanstvene natječaje (Obzor 2020, ERC, HRZZ) 
pokrenuli nekoliko važnih istraživačkih projekata i tako pokazali da je FF u stanju privući sredstva 
za znanost i njima uspješno raspolagati. Kao dekan takav ću angažman podržavati i stimulirati.

FF, dakle, sredstva za znanost namiče iz tri izvora: od vlastitih prihoda, od programskih ugovora te 
od međunarodnih i kompetitivnih natječaja. I ovdje ću, kao i u drugim aspektima poslovanja, 
dekan ću s ostalim fakultetskim tijelima prvenstveno poduzimati mjere da se sredstvima raspolaže 
učinkovitije. Drugi je važan zadatak dekana i ostalih fakultetskih tijela osigurati stabilnost, 
predvidljivost i pravovremenost priljeva financijskih sredstava za znanost. Na to su, naime, 
istraživački projekti s preciznim planovima rada posebno osjetljivi.

Sustav financiranja znanstvene djelatnosti mijenja se od godine do godine izvan našeg utjecaja 
(osobito što se tiče trenutka u kojem sredstva postaju dostupna). Ako ne znamo čas u kojem će npr. 
MZO doznačiti sredstva za znanost, a ako su administrativni rokovi u kojima se doznačena sredstva 
moraju potrošiti iznimno kratki, učinkovito je trošenje iznimno otežano. To smo mogli vidjeti u 
nekoliko posljednjih ciklusa temeljnog financiranja znanstvene djelatnosti („sveučilišne potpore”). 

Rješenje za neizvjesnost i nepostojanost jest razvoj vlastitog, stabilnog i uhodanog sustava 
financiranja temeljne znanstvene djelatnosti na Fakultetu. Ulaganjem vlastitih postojećih sredstava 
FF-a takav sustav omogućava svakoj istraživačkoj grupi da na početku akademske godine planira 
optimalno financiranje djelatnosti. Uložena vlastita sredstva bivaju pokrivena iz sredstava 
programskih ugovora kada ta pristignu (predfinanciranje). Osnova je takvog sustava 
predfinanciranja fakultetski Fond za znanost koji je, brinući se za stabilnost priljeva, oformljen u 
prethodnom mandatnom razdoblju. Ne znam što se s tim fondom u ovom času događa. Svakako ga
smatram pouzdanom osnovom za znanstveni rad i razvoj i kao dekan zadržat ću ga, bez obzira na 
eventualne postupke sadašnjeg obnašatelja dužnosti dekana. Pokaže li se potrebnom dodatna 
pravna regulacija tog fonda i njegove transparentnosti, osigurat ću je.

Smatram korisnim da se sredstva za znanost, osigurana stabilnim i uhodanim sustavom financiranja
i predfinanciranja dijele, primjereno specifičnim potrebama društveno-humanističkih znanosti, ne 
samo na projektna istraživanja, već na tri skupine: 
a) sredstva za diseminaciju rezultata istraživanja, za objavljivanje, sudjelovanje na znanstvenim 
skupovima i sl.
b) sredstva za istraživanje, osobito važno za stalne istraživačke grupe (prikazane gore)
c) sredstva za podršku uspostavnim inicijativama iz kojih će, sukladno Strategiji FF-a, nastajati nove 
istraživačke grupe te za razvojne projekte – one čiji je cilj prijava na veće kompetitivne nacionalne i 
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međunarodne natječaje

Potičući studentski angažman u znanstvenim projektima i aktivnostima podržavat ću i studentsko 
sudjelovanje na konferencijama i objavljivanje u časopisima.

Vidljivost znanstvenog rada

Vidljivost znanstvenog rada FF-a mora se poboljšati (nešto ću o tome reći i u poglavlju o društvu). 
Mogućnosti poboljšanja vidim na tri razine: unutarnjoj (među fakultetskim kolegama), vanjskoj 
znanstvenoj i vanjskoj društvenoj. Za sve tri razine podrška su nam dva vrijedna elementa znanstvene
infrastrukture: izdavačka djelatnost FF-a (FF Press te osobito digitalno objavljivanje u otvorenom 
pristupu preko FF Open Press sustava) i internetska prisutnost Fakulteta.

Na području unutarnje vidljivosti glavni će mi cilj kao dekanu biti prepoznati i podržati najaktivnije
i najagilnije istraživače – one koji pripremaju ili vode kompetitivne projekte i utjecajne istraživačke 
grupe – te stvarati situacije (tribine, radionice) u kojima će oni znanja, iskustva i elan prenositi 
kolegama. U suradnji s ostalim fakultetskim tijelima osigurat ću redovnost takvih radionica i 
povećati njihovu učestalost (sada se odvijaju jednom godišnje); pobrinut ću se da radionice budu i 
unutar disciplina i da uspostavljaju dijalog preko granica struka; potaknut ću upotrebu metoda 
(Omega, učenje na daljinu) koje dosežu dalje i dublje od vremenski ograničenog razgovora ili 
okruglog stola. Osigurat ću da ažurno informiranje o postignućima istraživača kao i o organiziranju 
radionica čini jedan od stalnih aspekata predstavljanja znanstvenoistraživačkog rada na mrežnim 
stranicama FF-a.

Osim što naši znanstvenici rezultate istraživanja objavljuju u domaćim i svjetskim znanstvenim 
publikacijama izvan FF-a, znanstvenoj zajednici onkraj Fakulteta obraća se naša izdavačka 
djelatnost. Dvije su njezine bitne komponente: FF Press i časopisi kojima je FF izdavač ili suizdavač.

FF Press

Našu je izdavačku kuću potrebno ojačati i povećati dostupnost njezinih izdanja.

Povećati prepoznatljivost FF Pressa među stručnjacima u društvenom i humanističkom području 
znači sustavno se zalagati za jačanje ugleda naše kuće kao krovne „marke” koja obuhvaća sva izdanja 
FF-a (uz zadržavanje važnosti i uloge pojedinačnih odsjeka ili centara u izdavačkim projektima). Tu 
ću poziciju FF Pressa poduprijeti Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Filozofskog fakulteta, čiji je 
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prijedlog već priredila radna grupa imenovana u prethodnom mandatnom razdoblju. Zasad FF 
Press objavljuje samo izdanja koja ostvaruju financiranje iz vanjskih izvora (najčešće MZO-a) ili iz 
odsječkih sredstava (najčešće pojedina obljetnička izdanja, zbornici radova i sl.). U okviru sustavnog 
i stabilnog financiranja znanstvenog rada zalagat ću se da se određeni broj relevantnih i vrijednih 
izdanja objavljuje svake godine iz sredstava Fakulteta ili samog FF Pressa, da se uspostavi mogućnost
tiska na zahtjev za e-izdanja te da se podrška pruža i eventualnim studentskim znanstvenim 
izdanjima. Naposljetku, svi koji poznaju Fakultet složit će se da je za jačanje FF Pressa nužan 
adekvatniji prostor za rad.

Povećati dostupnost izdanja FF Pressa znači ojačati i poboljšati platformu za digitalna izdanja, 
prvenstveno FF Open Pressa, općenito se odlučnije usmjeriti prema otvorenom pristupu, koristeći 
pritom veći dijapazon mogućnosti e-čitača i jasnije izgrađujući vlastiti izdavački identitet. Podržat ću
i jačanje distribucije i stvaranje dodatnih prodajnih kanala FF Pressa te potaknuti veću prisutnost 
FF Pressa na sajmovima.

FF je sjedište uredništava niza časopisa, ali on zapravo nije jedini izdavač velikog broja njih 
(suizdavači su brojne stručne udruge). Časopisi kojima je izdavač isključivo FF našli su se u 
posljednje vrijeme neizvjesnom položaju budući da se više ne financiraju temeljem natječaja MZO-a 
već temeljem programskog financiranja fakulteta. Koliko znam, zasad nema donesenih kriterija ni 
parametara za to financiranje, a ni jasnog strateškog određenja da se te časopise neupitno treba 
financijski poduprijeti; kao dekan zalagat ću se za donošenje takvih strateških odluka. Ostale 
časopise kojima je suizdavač FF namjeravam podržati u sustavnom i zajedničkom poboljšavanju 
kriterija znanstvene izvrsnosti, međunarodne prisutnosti te otvorenosti znanstvenoj i stručnoj 
zajednici. Na tome ću raditi potičući formiranje koordinacijskog tijela uredništava časopisa kojima 
je FF suizdavač.

Relevantnost i vidljivost izdavaštva te diseminaciju znanstvenih rezultata namjeravam, uz 
podržavanje i snaženje postojećih časopisa, povećati i pokretanjem novog, jakog fakultetskog časopisa
koji pokriva znanstvena područja FF-a, pri čemu u takvom časopisu, naravno, neće objavljivati 
samo naši istraživači, već i širi krug znanstvenika, uključujući i one sa svjetskom reputacijom. Danas 
ugledne znanstvene publikacije više nisu nužno tematski ili specijalistički strogo omeđene; njihova 
je vrijednost određena pouzdanošću recenzentskog i uredničkog postupka te dovoljno širokom 
bazom kompetentnih recenzenata. Profili znanstvenika FF-a i ugled naše ustanove sugeriraju da ta 
dva uvjeta svakako možemo zadovoljiti.
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Vidljivost u društvu

Kao dekan, vidljivost znanstvenog rada FF-a u široj zajednici povećavat ću zajedničkim 
angažmanom nadležnih ureda (Ured za znanost, Ured za informiranje) i istraživača te voditelja 
projekata na Fakultetu. FF će se oslanjati, s jedne strane, na već postojeće obavezne elemente 
diseminacije istraživačkih projekata, a s druge strane na ugovornu obavezu postojećih projekata da 
valjano predstavljaju rad i rezultate široj javnosti. 

Ključni zaokret u odnosu prema medijima vidim u preuzimanju inicijative. Na FF-u je da medijima 
i javnosti počne sustavno i strateški promišljeno nuditi vijesti i priloge o rezultatima rada svojih 
istraživača (od pojave njihovih članaka u prestižnim časopisima do postignuća važnih za društvo i 
kulturu), umjesto da tek reagira na zahtjeve i upite koji dolaze izvana. Ti će zahtjevi, dakako, i dalje 
dolaziti, i oni su posve opravdani, ali na FF-u se radi i postiže mnogo više i mnogo različitije nego 
što javno mnijenje zna, očekuje i zamišlja. Jednako važnim ciljem smatram nuđenje medijima vijesti i
sadržaja u kojima će biti zastupljene sve društvene i humanističke znanosti kojima se istraživači na 
FF-u bave, kao i razvijanje vlastitih kanala za takve sadržaje na javno dostupnim servisima (kao što je
YouTube). Time ćemo širiti dijapazon tema i problema po kojima mediji i šira javnost prepoznaju 
autoritet i kompetenciju Fakulteta. Primjer prilika za takvo aktiviranje i širenje dijapazona aktualni 
su društveni problemi poput pandemije bolesti COVID-19 (uključujući i val antiznanstvenih 
reakcija vezanih uz pandemiju), migracija, odnosa prema klimatskim promjenama i prirodnim 
nepogodama poput potresa. Društveni aspekti i konteksti ovih problema otvaraju širok prostor 
društveno-humanističkih interpretacija i intervencija i prostor ostvarivanja misije FF-a i našeg 
matičnog Sveučilišta.

Razvoj znanstvene infrastrukture

Znanstvenicima i znanstvenoistraživačkim grupama FF pomaže prvenstveno razvijajući znanstvenu 
infrastrukturu. Kao dekan, surađujući s ostalim fakultetskim tijelima nastavit ću razvijati dvije 
važne već pokrenute inicijative: naš Ured za znanost te četiri sustava evropske znanstvene 
infrastrukture od kojih je FF nacionalna koordinacijska ustanova za tri (CLARIN, infrastruktura za
jezične resurse i tehnologije; ESS, infrastruktura za evropsko društveno istraživanje; CESSDA, 
Arhiv podataka za društvene znanosti).

Kao dekan, u suradnji s ostalim fakultetskim tijelima osigurat ću optimalno korištenje kapaciteta 
Ureda za znanost te vidljivost Ureda, i unutarnju (među istraživačima) i vanjsku (u kontaktima s 
javnošću). Osigurat ću da novoformirani timovi triju evropskih konzorcija istraživačkih 
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infrastruktura efikasnim i transparentnim radom donesu maksimalnu dobit Fakultetu i hrvatskoj 
znanstvenoj zajednici. Pritom ću se posebno založiti da se rezultati rada CESSDA ERIC-a, koji je 
usmjeren na arhiviranje istraživačkih podataka u društvenim znanostima, prilagode i potrebama 
humanističkih znanosti, jednako kao što se rezultati rada CLARIN-HR-a mogu i trebaju 
prilagođavati potrebama društvenih znanosti.

Nadalje, na FF se upravo provodi IRI infrastrukturni projekt Uspostava i opremanje Centra za 
napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Dobivanjem tog projekta 
dokazali smo sposobnost da konkuriramo na infrastrukturnim natječajima i spremamo se na važan 
zaokret u odnosu prema znanstvenoj infrastrukturi – zaokret koji uključuje izgradnju i opremanje 
niza laboratorija. Kao dekan, projekt Centra za napredna istraživanja u društveno-humanističkim 
znanostima vodit ću kroz sljedeće faze te pripremati prijave na druge slične natječaje, istovremeno 
radeći na optimalnom korištenju novih kapaciteta.

Pružat ću podršku i novim infrastrukturnim idejama kao što je ona o organiziranju posebnih zbirki 
dostupne i atraktivne građe koje na FF mogu privlačiti istraživače iz čitavog svijeta i ujedno biti 
istraživačka podrška našim studentima i znanstvenicima (npr. Arhiv Hladnog rata) te ona o 
digitalizaciji različitih resursa FF-a kako bi postali osnova za daljnja istraživanja.

Na razini oblikovanja znanstvene politike i za razvoj znanstvene infrastrukture i za vidljivost 
Fakulteta važno je što naši znanstvenici sudjeluju u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim 
tijelima. Kao dekan širit ću krug uključenih u takva tijela, informirajući znanstvenike o 
mogućnostima uključivanja, stvarajući prilike za razmjenu iskustava i financirajući pojedinačne 
zahtjeve (poput onih za odlaske na sastanke međunarodnih inicijativa). Također ću se zalagati da FF
i matično Sveučilište odlučno i pravodobno interveniraju u raspravama o važnim pitanjima 
znanstvene politike Hrvatske i Evropske unije.
Strateški je važan cilj i sudjelovanje istraživača FF-a u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji uvodi
standarde kvalifikacija (odgovornost obrazovnih ustanova) te standarde zanimanja. Za HKO su 
ključni ishodi učenja, odnosno kompetencije koje se učenjem stječu. Pošto je izrada standarda 
zanimanja prebačena s poslodavaca na ustanove u sustavu visokog obrazovanja, FF se našao u 
situaciji da izravno utječe na pripremu i izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Tu 
smo priliku dosad koristili (na FF su provedena, odnosno provode se, dva HKO projekta unutar 
kojih su se razvijali standardi zanimanja i kvalifikacija za petnaestak struka, uključujući projekt 
stručne prakse za sva nastavnička zanimanja) i moramo je koristiti i nadalje. U interesu je naše 
ustanove da se i dalje uključujemo u HKO projekte razvijajući standarde za što više struka za koje su
kompetentni i odgovorni odsjeci našeg Fakulteta. Propustimo li priliku da se uključimo u izradu 
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standarda kvalifikacija naših struka, morat ćemo svoje programe studija ex post prilagođavati 
kvalifikacijama koje su oblikovali drugi.

Doktorski studiji

Specifične planove za doktorske studije izlažem na ovom mjestu jer su, od svih oblika nastave i 
obrazovanja na FF-u, oni najtješnje povezani sa znanstvenim radom i našom odgovornošću prema 
društvenim i humanističkim znanostima.

Strategijom FF-a predviđeni su integracija programa na razini poslijediplomskih doktorskih studija i
podizanje njihove kvalitete. U prošlom je mandatnom razdoblju na tom području ostvareno 
mnogo, no pojedine će bitne korake (donošenje pravilnika o studiranju na ovim studijima, 
reguliranje načina i svrhe rada Vijeća poslijediplomskih studija) biti moguće provesti tek pošto na 
snagu stupi novi Statut FF-a. Kao dekan nastavit ću ujednačavati strukturu doktorskih studijskih 
programa, njihovih hodograma i pravila studiranja, pritom se zalažući za koordinaciju među 
studijima i optimalno upravljanje njima te za mogućnost vanjske izbornosti na srodnim studijima. 

Kvalitativno, smatram da programe treba još jače usmjeriti prema razvoju znanstvenoistraživačkih 
kompetencija. U tu ću svrhu kao dekan s ostalim fakultetskim tijelima osmisliti načine da se 
polaznici doktorskih studija intenzivnije i lakše uključuju u znanstvenoistraživački rad FF-a, kako u 
projekte kojih je Fakultet nositelj tako i u one u kojima naši znanstvenici sudjeluju. Bolje doktorske 
studije dobit ćemo i razvijajući dodatne studijske sadržaje i uvodeći nove oblike učenja (konferencije,
gostujuća predavanja, tematske radionice, nove infrastrukturne ideje; neke od tih aktivnosti već su 
bile spomenute drugdje jer će pridonositi i drugim ciljevima osim kvalitetnije izobrazbe doktora 
znanosti). I na razini doktorskih studija na već postavljenim temeljima razvijat ću, odnosno jačati, 
mehanizme interne kontrole kvalitete nastave i znanstvenog rada u skladu s prihvaćenim 
standardima i smjernicama.

Knjižnica

Knjižnica FF-a najveća je visokoškolska knjižnica u državi prema broju zaposlenih, raspoloživom 
prostoru te, posebice, vrijednosti i količini građe koju posjeduje. Knjižnica je ključna podrška svim 
nastavnim i istraživačkim procesima na FF-u, kako za studente, tako i za nastavnike i znanstvenike. 
Također, Knjižnica sudjeluje u upravljanju nacionalnim sustavom DABAR (Digitalni akademski 
arhivi i repozitoriji), a u okviru FF-a razvija institucijski digitalni repozitorij ODRAZ. Ona zastupa 
FF u europskoj istraživačkoj infrastrukturi DARIAH (ESFRI ERIC) za digitalnu humanistiku i u 
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infrastrukturi za otvorenu znanstvenu komunikaciju OPERAS te sudjeluje u razvoju infrastrukture
za istraživačke podatke u društvenim znanostima kroz suradnju s Konzorcijem evropskih arhiva 
podataka za društvene znanosti CESSDA ERIC i novoosnovanim fakultetskim centrom, 
Hrvatskim arhivom podataka za društvene znanosti (CROSSDA) koji je 2019. postao pružatelj 
usluga za CESSDA ERIC.

U predstojećem mandatnom razdoblju osnažit ću aktivnu i partnersku ulogu Knjižnice kako u 
nastavnom, tako i u znanstvenoistraživačkom životu Fakulteta. Prema uzoru na europske i svjetske 
visokoškolske knjižnice, kao dekan ću potaknuti knjižničare da podupiru istraživače u području 
upravljanja podacima (prikupljanje i organizacija informacija o pitanjima poput organizacije 
podataka, standarda za dokumentaciju i metapodatke, odabira računalnih formata, sigurne 
pohrane podataka tijekom projekta, zaštite autorskih prava i poštivanja etičkih normi, dugoročne 
pohrane i arhiviranja podataka te načina pronalaženja podataka u postojećim repozitorijima) te 
bibliografskih i bibliometrijskih usluga. Podržat ću i sustavnu organizacija nabave e-izvora na razini 
FF-a (dostupnost e-knjiga iz različitih znanstvenih područja koja se kod nas studiraju); u proteklih 
nekoliko godina većina nabave baza podataka i zbirki e-časopisa i knjiga odvija na nacionalnoj i 
sveučilišnoj razini zbog čega je dostupnost često ograničena samo na konzorcijske izvore, a manje su 
zastupljena pojedina specifična područja potrebna strukama i istraživačima FF-a. Jačat ću 
sudjelovanje Knjižnice u oblikovanju znanstvene politike, u ponudi modernih usluga, u otvaranju 
daljnjih mogućnosti za stručnu praksu i nastavu na svim razinama studija te u zajedničkim 
fakultetskim kolegijima kojima se stječu temeljne akademske vještine i informacijska pismenost.

Također ću se zalagati za konačno saniranje posljedica potresa u zgradi Knjižnice te za poboljšanje 
njezinih temeljnih usluga i infrastrukturnih uvjeta (online posudba, dostupnost skeniranih 
materijala, funkcionalna računala i ostali uređaji, nabava e-čitača).

Društvo

Posljednje istraživanje percepcije identiteta FF-a u društvu (Percepcija 2014.) pokazalo je da je 
znanost našeg Fakulteta društvu poprilično nevidljiva, mada su u javnosti iznimno prisutni 
pojedini naši znanstvenici, ponajviše kao odgovorni intelektualci. Zadatak je FF-a kao zajednice da 
napore koje ulaže u odgovoran i relevantan znanstveni rad adekvatno predstavi društvu i da nalazi 
načine na koje će uključiti društvo u svoj rad.

Odnosa s društvom već sam se dotakao govoreći o nastavi i znanosti (strateški je cilj FF-a 
usmjeravati istraživanja prema relevantnim kulturnim, društvenim i gospodarskim temama i 
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područjima). Ovdje ću posebno prikazati načine da se poveća vidljivost rada FF-a u društvu i za 
društvo kao i mogućnost društveno korisnih inicijativa izvan nastavnih i znanstvenih programa.

Popularizacija

Kao što je već spomenuto, FF će preuzeti inicijativu u nastupima u javnosti. Pritom će priliku za 
suradnju i primjenu stečenih znanja i vještina naći i studenti kroz projekte kao što je Klinika FFZG-
a. No, kao dekan razvit ću i načine da stimuliramo popularizacijske doprinose znanstvenika i 
nastavnika koji izdvajaju vrijeme i trud da bi za široku javnost pisali i govorili o knjigama, radovima, 
projektima, problemima. Jedan je put stimulacije vrednovanje popularizacijskih doprinosa u 
Pravilniku o uvjetima za izvanredno napredovanje (o tome više u poglavlju o poslovanju).

I na području popularizacije djelatnosti FF-a nastavljamo i usavršavamo ono što je već bilo 
pokrenuto:
1. radna grupa za popularizaciju znanosti
2. stalne manifestacije poput Dana otvorenih vrata i nastupa na Smotri Sveučilišta u Zagrebu
3. sudjelovanje u širim popularizacijskim inicijativama poput Europske noći istraživača
4. sustavno propagiranje preddiplomskog i diplomskog studiranja na FF-u među maturantima i 
preddiplomcima
5. predavanja i tribine na Fakultetu o aktualnostima kulture, društva i gospodarstva (valja 
napomenuti da redovnost ovakvih predavanja zasad nije uspostavljena). 

Kao dekan ću s ostalim fakultetskim tijelima, strateški angažirajući znanstvenike i studente, 
osmisliti daljnje načine stručnog uključivanja FF-a u rasprave o aktualnim društvenim i kulturnim 
temama te učiniti naše postojeće doprinose vidljivijima poboljšavajući komunikaciju (i onu na 
stranim jezicima).

Stručne usluge za društvo

Zajednici FF doprinosi i provođenjem stručnih i primijenjenih istraživanja te pružanjem 
savjetodavnih usluga, kao što smo obavljali npr. monitoring i evaluaciju projekta „Rijeka 2020 – 
Europska prijestolnica kulture” te projekta „Škole za život”. Nastavit ćemo se prijavljivati na 
natječaje za stručne projekte (npr. Unapređenje jezičnih kompetencija nastavnika KIF-a za 
održavanje nastave na engleskom jeziku, IRI projekti u partnerstvu sa gospodarstvom kao što su 
inovacijski vaučeri, natječaji tijela državne uprave i sastavnica matičnog Sveučilišta). Stručne usluge 
FF-a propagirat ćemo izradom i internetskom prezentacijom promotivnih materijala. Ovdje ću 
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posebnu pozornost pokloniti našim centrima i zavodima koji stručne usluge nude javnosti (Centar 
za strane jezike, Croaticum) kao i onima koji su, zahvaljujući ugledu FF-a, u poziciji da takve usluge 
na društveno-humanističkom području mogu ponuditi (Centar za obrazovanje nastavnika).

Značajna su skupina naših partnera nevladine organizacije s kojima već imamo razvijen sustav 
suradnje (npr. Are You Syrious, Isusovačka služba za izbjeglice, Matica hrvatska, Institut za razvoj 
tržišta rada, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja). Suradnjom s njima naša znanja, 
kompetencije i rad – uključujući i onaj volonterski i društveno korisno učenje – podržavaju kako 
lokalnu zajednicu, tako i ranjive društvene skupine.

Bivši studenti FF-a

Usprkos različitim inicijativama prethodnih dekana te uspješnim uključivanjem bivših studenata u 
Dane otvorenih vrata u posljednjem mandatnom razdoblju, FF još nema stalan način komunikacije 
s bivšim studentima niti osobito aktivnu udrugu tih studenata (stranica „Alumni Filozofskog 
fakulteta”, ffzg.org, posljednji je put ažurirana, čini se, 2013.). Ostale su sastavnice Sveučilišta razvile 
zanimljive oblike animiranja takvih studenata, od dijeljenja iskaznica za klubove bivših studenata 
već na promocijama diplomanada do digitaliziranja popisa diplomiranih i obilježavanja obljetnica 
diplomiranja. 

Prvi je korak ka komunikaciji s bivšim studentima pribavljanje aktualnih i ažurnih podataka (u 
skladu s GDPR-om i ostalim odredbama o zaštiti privatnosti). Ažurna baza bivših studenata 
priređena u jednom od projekata razvoja stručne prakse (Učenje kroz rad i sustav upravljanja 
studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, financira ESF) bit će osnova za 
uspostavu redovnog kontakta s bivšim studentima i njihovo povezivanje sa sadašnjima kroz 
mentorstva te, nadamo se, i zapošljavanje. Organizirat ćemo zbivanja (gostovanja, tribine) kroz koje 
će naši bivši kolege upoznati život Fakulteta danas, a naši sadašnji studenti vidjeti što su i na kojim 
područjima postigli ljudi s diplomom FF-a.

Organizacija i poslovanje

U kolektivu velikom i raznolikom poput FF-a ono što određuje uspješnost i koheziju te podržava 
partnerstvo i uzajamnost jest poslovanje i organizacija poslovanja. U prošlom je mandatnom 
razdoblju poslovanje organizirano na dvama načelima s kojima se u potpunosti slažem i kojima se, 
vjerujem, vodio i svaki dosadašnji dekan FF-a; to su učinkovitost i transparentnost. Smjernice su 
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razvoja na ovim načelima zacrtane Strategijom te je već pokrenut velik broj promjena i procesa; 
treba ih nastaviti, usavršiti, uskladiti i strateški usmjeriti, u bliskoj i intenzivnoj suradnji s odsjecima 
i njihovim pročelnicima, s voditeljima ostalih organizacijskih jedinica, kao i sa Studentskim zborom 
i Vijećem studenata. Ključnima smatram sljedećih devet područja.

1. Revizija poslovanja radi učinkovitosti i transparentnosti. Nasljedujući pristup sadašnjeg 
obnašatelja dužnosti dekana, radi jasnog sagledavanja stanja poslovanja FF-a kao dekan u prva ću tri 
mjeseca mandata provesti stručnu vanjsku reviziju poslovanja za razdoblja 2014.–2017. te od srpnja 
2020. do trenutka stupanja novoizabranog dekana na dužnost (za razdoblje 2017.–2020. reviziju 
poslovanja ugovorio je obnašatelj dužnosti dekana; rezultati revizije nisu mi poznati u trenutku 
sastavljanja ovog programa). Posljednji su događaji na FF-u pokazali koliko je nezavisna revizija 
važna za „čiste račune”. Bez njih nema dobrog upravljanja i oni će biti osnova za prijedloge u 
sljedećoj točci.

2. Usavršavanje i transparentnost „pravila igre”. Nekoliko tisuća ljudi može učinkovito raditi 
zajednički posao samo ako su pravila suradnje definirana, ako su svima poznata, ako ih se 
pridržavaju i ako ih poboljšavaju gdje god je potrebno. Čim Senat Sveučilišta potvrdi novi Statut 
FF-a, trebat će revidirati ostale pravilnike. I novi je Kolektivni ugovor za znanost i visoko 
obrazovanje (KUZVO 2018.) izmijenio pravila što se tiče rada i radnika; i o njegovoj ću primjeni 
voditi računa kao dekan. Bez obzira na kritike načina ugovaranja KUZVO-a, važeći ugovor mora 
poštivati svatko tko ima namjeru zakonitog postupanja. To mora biti obaveza svih dionika sustava 
znanosti i visokog obrazovanja; i zaposlenici i poslodavci moraju ispunjavati sve ugovorno 
predviđene obveze i konzumirati svoja ugovorno predviđena prava. Rektorski zbor Republike 
Hrvatske višekratno je tražio odgodu primjene normativnog dijela KUZVO-a s obzirom na satnice, 
oblike nastave broj zaposlenika i broj studenata; ukoliko se takva djelomična odgoda u nekom 
trenutku postigne, i izmijenjena će se situacija uvažiti i poštovati, sukladno obavezi poštivanja 
zakona te samostalnog i odgovornog postupanja dekana (Boras 2017., s. 1). 
Važna i izazovna područja regulacije bit će Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta (ukoliko ga ne izradi sadašnji obnašatelj dužnosti dekana), sustav 
osiguravanja kvalitete te sustav stimulacije zaposlenih. Napredak Fakulteta prema strateški 
zacrtanim ciljevima osigurat ćemo i kontrolirati redovitim evidentiranjem i ažuriranjem postojećeg 
Operativnog plana te pravovremenom pripremom Strategije FF-a za predstojeće razdoblje 2024. – 
2029.

3. Uključivanje studenata u odlučivanje. Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama regulira i definira studentsko predstavništvo na fakultetima te sve inicijative koje 
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doprinose kontinuitetu i osnaživanju studentskih predstavničkih tijela moraju biti u skladu sa 
Zakonom. Kao dekan snažno ću se zalagati za vjerodostojno i rigorozno poštivanje tog Zakona. U 
duhu prihvaćenog četverogodišnjeg Programa rada predloženika za rektora Sveučilišta u Zagrebu 
za razdoblje 1. listopada 2018. - 30. rujna 2022. godine (Boras 2017., s. 1) neću dozvoliti ni najmanje 
pogreške u definiranju studentskog predstavništva, sukladno Misiji i viziji Sveučilišta u Zagrebu 
(Misija i vizija s. a., cilj 7. Sveučilište će njegovati principe moralnosti, etičnosti i tolerancije kako bi 
se studenti kroz studije formirali kao sudionici modernoga demokratskoga i multikulturnoga 
društva). Kao dekan štitit ću i podržavati Vijeće studenata, tijelo koje okuplja predstavnike svih 
godina svih studijskih smjerova te omogućuje koordinaciju i koheziju velikog broja studenata. 
Studentska ću tijela i predstavnike na transparentan način uključivati u izradu važnih fakultetskih 
dokumenata, reforme studija i spomenute Strategije FF-a za razdoblje 2024. – 2029.

4. Transparentnost sustava napredovanja, kadrovsko ojačavanje radi veće učinkovitosti. FF je u 
razdoblju 2017.–2020. po prvi put u novije doba imao zajednički i transparentan trogodišnji 
kadrovski plan, sastavljen prema odsječkim planovima, s glavnim ciljem redovitog podmlađivanja 
znanstveno-nastavnog kadra. U predstojećem mandatnom razdoblju taj cilj neće biti lako ostvariti 
zbog državne politike zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, zbog ograničenog zbirnog 
koeficijenta Sveučilišta (i samog FF-a), zbog mogućeg zakonskog produženja radnog vijeka pa i zbog
dosad izglasanih produljenja ugovora o radu (koja su na duže vrijeme „zamrznula” gotovo sve 
raspoložive koeficijente FF-a). U sljedećem ću mandatnom razdoblju kriterije zapošljavanja i 
napredovanja razraditi prilagođavajući ih uvjetima i potrebama. Radit ću na tome da i odsječki 
planovi uzimaju u obzir stvarnost, donoseći ozbiljne i odgovorne strateške odluke (određujući npr. 
je li prioritet odsjeka napredovanje ili popunjavanje kadrovima i specijalnostima koje nedostaju). 
Planiranje kakvo je uspostavljeno u prošlom mandatnom razdoblju svakako namjeravam zadržati i 
usavršavati po potrebi. 

Idealom kadrovske politike FF-a smatram uravnotežen sustav, pri čemu je imperativ kvalitetan 
nastavni i znanstveni rad koji doprinosi uspješnom radu Fakulteta. Poželjno je da se svaki odsjek i 
ustrojbena jedinica brinu za znanstveni podmladak te da odsjeci budu kadrovski dovoljno ekipirani 
da se omogući i korištenje studijskih godina (ovo je pravo novim KUZVO prošireno i na nastavna 
zvanja) i odlasci na stručna usavršavanja. Kadrovsku politiku osmišljavat ću i kao sredstvo 
privlačenja izvrsnih istraživača i nastavnika s drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova (Misija i
vizija s. a., cilj 8. „Sveučilište će povećati svoju međunarodnu prepoznatljivost i atraktivnost novim 
oblicima istraživačke i studijske mobilnosti te studijskim programima dostupnima studentima iz 
drugih zemalja. Težit će poboljšanju kvalitete međunarodnom razmjenom znanstveno-nastavnoga 
kadra i studenata”), te kao sredstvo posebnog podržavanja iznimnog znanstvenog ili nastavnog 
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doprinosa i iznimnih uspjeha. Radi ostvarenja potonjeg priredit ću i predložiti Pravilnik o uvjetima 
za izvanredno napredovanje. U svim će ovim potezima ključni partneri dekanu biti matično 
Sveučilište i sveučilišna tijela upravljanja, sukladno Rektorovu dosadašnjem zauzimanju za 
kadrovsko popunjavanje i podmlađivanje Sveučilišta (Boras 2017., s. 2); u suradnji sa Sveučilištem 
djelovat ćemo prema resornom ministarstvu kako bismo osigurali razvojne koeficijente za 
podmlađivanje znanstveno-nastavnoga kadra.

Surađujući s odsjecima i centrima kao dekan ću detektirati daljnja mjesta intervencije koja 
omogućuju strateški razvojnu kadrovsku politiku temeljenu na uspješnosti (Misija i vizija s. a., cilj 2. 
„Sveučilište će poticati izvrsnost u znanstvenom i umjetničkom istraživanju u nastojanju da zadrži 
mjesto jednog od vodećih istraživačkih sveučilišta u jugoistočnoj Europi”) te osigurati prijenos 
znanstvenih i nastavnih kompetencija s vrsnih stručnjaka s dragocjenim iskustvom na jednako 
dragocjene, znanstveno i nastavno izvrsne mlade stručnjake. Poboljšanja su potrebna svuda gdje 
ljudi rade s neadekvatnim koeficijentima, gdje rade na dugotrajne ugovore o radu (npr. lektori u 
pojedinim centrima), gdje su ključne službe nedostatno ekipirane (npr. Kadrovska služba, Služba za
informatiku, podrška znanstvenim projektima). Kao dekan, kod matičnog ću se Sveučilišta i 
njegovih upravljačkih tijela ustrajno zalagati za dobivanje razvojnih koeficijenata radi ojačavanja 
učinkovitosti FF-a kao velike i važne sastavnice Sveučilišta.

Također radi veće učinkovitosti poticat ću nenastavno osoblje na cjeloživotno učenje, na stručno 
usavršavanje i obrazovanje o novim propisima. Trudit ću se podići razinu jezično-komunikacijskih 
kompetencija nenastavnog osoblja na stranim jezicima, osobito kod onih radnika koji dolaze u 
izravni kontakt sa stranim studentima ili dokumentima. Nastavit ću i praksu
nagrađivanja najsposobnijih i najučinkovitijih službenika te stimuliranje sukladno odredbama 
fakultetskog Pravilnika o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda na tržištu.

5. Učinkovitost raspolaganja financijama. Uvid u poslovanje FF-a pokazuje da je sustav upravljanja 
financijskim sredstvima u posljednje vrijeme transparentan, ali je njegov problem velik broj 
decentraliziranih mjesta troška. Sredstva se koriste namjenski, ali bi se koristila učinkovitije kad bi 
npr. nabave srodnih roba i usluga bilo moguće provoditi usklađeno i istovremeno (slično kao što se 
već provodi nabava informatičke opreme). Iskustvo govori da je ponekad učinkovitije sredstva 
okrupniti te ih uložiti u veću investiciju koja će dugoročno doprinijeti Fakultetu u cjelini; na razini 
institucije niz malih usitnjenih ulaganja često ne rezultira niti vidljivom promjenom niti značajnim 
pomakom. Kao dekan s ostalim fakultetskim tijelima davat ću prednost strateški učinkovitim 
ulaganjima.
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6. Učinkovitost u radu fakultetskih službi. Naše službe koje rade sa strankama, bilo studentima, bilo 
nastavnicima i istraživačima, moraju s njima komunicirati što učinkovitije; ovdje su nam cilj brzi 
odgovori na upite i minimalna čekanja. Pandemija COVID-19 upozorila je i na važnost digitalne 
komunikacije i digitaliziranog poslovanja. S druge strane, da bi mogle pružati učinkovite usluge i 
brze odgovore, te službe moraju raditi neometano. Brzina komunikacije i neometanost rada donekle
su proturječni zahtjevi. U prošlom su mandatnom razdoblju predložena dva rješenja ovih 
problema. Jedno je rješenje razdvajanje službi na „prednji ured”, namijenjen komuniciranju sa 
strankama, i „stražnji”, koji se bavi tekućim poslovima. Drugo je velik iskorak u smjeru digitalizacije
poslovanja, informiranja stranaka te ovjere i kolanja dokumenata kao što su studentske molbe, 
putni nalozi, interne narudžbenice ekonomatu te procedure poput inventure, evidentiranja 
znanstvenih projekata. Potonje smatram strateškim ciljem koji će dugoročno omogućiti FF-u i 
uspješnije obavljanje osnovnih aktivnosti (pa i u nepredviđenim situacijama poput pandemije) i 
razvoj i podršku novih aktivnosti (npr. povećanje kapaciteta za privlačenje i izvođenje 
kompetitivnih znanstvenih i stručnih projekata).

Kao dekan, podržat ću digitalizaciju internih poslovnih procesa i njihovo pojednostavljivanje – iako 
takva digitalizacija zahtijeva značajna ulaganja, iako učinkovitost digitalnog poslovanja traži 
povezane i pouzdane informatičke sustave (npr. razmjenu podataka među bazama, redovnu izradu 
i pohranu sigurnosnih kopija datoteka). Resurse potrebne za takvo objedinjavanje i usavršavanje 
osigurat ćemo u suradnji sa Sveučilištem (tu je naš osobito važan partner SRCE).

Napokon, nemili događaji iz ožujka nameću nužnost da kao dekan pregledam pravila i protokole za
ponašanje u izvanrednim okolnostima i da barem jednom godišnje organiziram vježbe (npr. 
izlaženja iz zgrade u slučaju nužde) kako bi se radnici i studenti osjećali sigurno na radnom mjestu.

7. Učinkovitost i kvaliteta interne komunikacije. Bitnim obilježjem FF-a smatram prohodnost 
komunikacijskih kanala. Sve cirkularne liste elektroničke pošte moraju biti dvosmjerne, svaki 
radnik i svaki student FF-a mora imati mogućnost komunicirati s kolegama. Na prvi pogled to nije 
učinkovito, efikasnijim se može činiti „vojni” ili „korporativni” pristup u kojem nadređeni šalju 
naloge, a podređeni odgovaraju isključivo nadređenima. Takvu komunikaciju ne smatram 
primjerenom FF-u. Ona je autoritarna i suprotstavljena načelima partnerstva i uzajamnosti. O tome
ne bi ni trebalo trošiti riječi da obnašatelj dužnosti dekana FF-a nije u kolovozu 2020. ukinuo 
mogućnost dvosmjerne komunikacije na cirkularnim listama elektroničke pošte FF-a te ni radnici ni
studenti FF-a ni članovi Fakultetskog vijeća trenutačno nemaju mogućnost necenzuriranog 
komuniciranja u okviru ustanove (obećane „liste za neobaveznu raspravu” obnašatelj dužnosti do 
zaključivanja ovog programa još nije pokrenuo). I pandemija COVID-19 pokazala je koliko je važno 
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da svaki odsjek ima ažurne kanale komunikacije sa svim svojim studentima te ću kao dekan odsjeke 
poticati i na uspostavu lista na koje su uključeni svi nastavnici i svi studenti pojedinog studija.

Uz pomoć Vijeća pročelnika i ostalih radnih tijela efikasno ću i kvalitetno pripremati sjednice 
Fakultetskog vijeća gdje će se vrijeme maksimalno koristiti za primjerenu raspravu i dobro 
odlučivanje. Slijedeći primjere s nekih drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, bit će potrebno:
1. prirediti Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća; u nj uključiti protokole održavanja sjednica 
Fakultetskog vijeća na daljinu u obliku video-konferencija za izvanredne slučajeve poput trenutačne
pandemije
2. prije početka svake akademske godine objaviti, kao i do sada, termine sjednica Fakultetskog vijeća 
i Kolegija pročelnika te svih sjednica stalnih radnih tijela FF-a
3. planirati termine sjednica stalnih radnih tijela FF-a u pravilu minimalno tjedan dana prije sjednica
Vijeća pročelnika; planirati potonju sjednicu minimalno tjedan dana prije sjednice Fakultetskog 
vijeća
4. minimalno tjedan dana prije sjednice Fakultetskog vijeća objaviti dnevni red; inzistirati da na taj 
dnevni red dolaze pripremljeni materijali (opravdane iznimke neće biti zaustavljane)
5. za odluke od većeg značaja predvidjeti minimalno dvije sjednice Fakultetskog vijeća (prvo
čitanje i odlučivanje) ili izvanrednu sjednicu
Ni na ovo ne bih trošio mnogo riječi da nismo svjedoci pada kvalitete pripremanja i vođenja 
Fakultetskog vijeća i ostalih fakultetskih tijela u razdoblju u kojem FF vodi obnašatelj dužnosti 
dekana.

8. Učinkovitost korištenja prostora i vremena. Zbog veličine FF-a krupan je izazov svakom dekanu i 
fakultetskim tijelima postizanje optimalne iskorištenosti dvorana i ureda, a raspoloživost prostora 
ograničava naše znanstvene i nastavne razvojne ambicije. Činjenica je da su za bolju iskorištenost 
nužni partnerstvo i uzajamnost u planiranju nastave i znanstvenih aktivnosti, u dijeljenju 
raspoloživih prostora itd. Kao dekan, u suradnji s ostalim fakultetskim tijelima odgovornost za 
dobro organiziranje učinit ću manje bolnom povećavajući preglednost situacije i brzinu ažuriranja 
digitalnim sustavom evidencije i rezervacije dvorana i ostalih radnih prostora. Takav će sustav 
olakšati i ažuriranje rasporeda sati. 

Radit ću i na sljedećoj fazi IRI infrastrukturnog projekta Uspostava i opremanje Centra za 
napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, angažirajući se kod matičnog 
Sveučilišta i tijela njegovog upravljanja da se, pošto izradimo projektnu dokumentaciju, traže 
sredstva za izgradnju projektiranog niza laboratorija.
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Nadalje, postoje prostori Fakulteta koji predugo nisu obnavljani te otežavaju uvjete rada i doživljaj 
mjesta na kojem radimo čine otužnim. To je nužno promijeniti. Kao dekan uredit ću C-trakt (od 
prvog do trećeg kata) te provesti modernizaciju dvorana 2 i 3.

Napokon, osigurat ću sustavnost održavanja prostora radi ujednačavanja radnih uvjeta, ne želeći da 
nam Fakultet u bilo kojem aspektu bude zapušten.

9. Ugodnost boravka i rada na FF-u. Učinkovitost smatram neodvojivom od ugodnosti, a ugodnost
je povezana s ljepotom. Bolje ćemo raditi, istraživati i studirati u estetski privlačnoj sredini uređenoj 
prema standardima primjerenim visokoškolskoj ustanovi; budućnost nas obavezuje da radimo i 
studiramo u sredini koja je održiva i odgovorna prema okolišu. Pošto je novootvorena menza 
studentima osigurala osnovni uvjet za duži boravak na Fakultetu, kao dekan uspostavit ću i više 
prostora za provođenje slobodnog vremena. Opremit ću „kutke za pauze” između predavanja u 
trenutačno nedovoljno iskorištenim dijelovima zgrade (npr. proširenja u hodnicima, garderoba u 
auli gdje je već uređen Ikein kutak za studente s invaliditetom; ovakvi su kutci posebno važni pri 
izvođenju hibridne nastave u kojoj studenti neke kolegije imaju na daljinu, neke uživo). 

Nizom manjih promišljenih zahvata uljepšat ću i urediti zajedničke prostore kojima se svakodnevno
krećemo (poput aule i hodnika) te naći načina da oživimo prostore kojih smo sada jedva svjesni 
(poput unutarnjih vrtova ili okoline zgrade). 

Odgovornost prema okolišu kao dekan ću, zajedno s ostalim fakultetskim tijelima, pokazati 
zalaganjem za veću energetsku učinkovitost FF-a. Ovdje je prvi korak pribavljanje energetskog 
certifikata, koji će ujedno omogućiti da se natječemo za potpore EU fondova. Također ću poboljšati
energetsku samoodrživost FF-a razrađujući sustav zelene energije (solarni kolektori na krovu zgrade)
i efikasnijeg upravljanja sustavom grijanja. Osigurat ću odvojeno prikupljanje otpada.

Sveučilište

Ojačavajući FF doprinosit ćemo jačanju matičnog Sveučilišta; doprinosit ćemo mu i povezujući se s 
ostalim sastavnicama, sukladno strateškom zadatku jačanja postojećih i razvijanja novih oblika 
suradnje unutar Sveučilišta. Prostor za to vidimo u nastavi, znanosti i stručnim uslugama.

Kao dekan organizirat ću suradnju pri poučavanju za stjecanje nastavničkih kompetencija te pri 
uspostavi zajedničkog sustava obrazovanja mentora na doktorskim studijima. Uz postojeće 
studijske programe koje izvodimo s PMF-om, založit ću se da se aktivira akreditirani 
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poslijediplomski specijalistički studij e-učenja koji dijelimo s FOI-jem. 

Radit ću na većoj vidljivosti ponude izbornih kolegija sa sastavnica Sveučilišta – kao i, naravno, na 
vidljivosti naše izborne ponude drugim sastavnicama. 

Pokrenut ću dogovaranje novih zajedničkih studijskih programa (npr. s ADU, Arhitektonskim 
fakultetom). Polazeći uvijek od sugestija odsjeka i rasprava na vijeću Fakulteta, u sljedećem 
mandatnom razdoblju osmislit ćemo i akreditirati barem jedan novi studijski program (jedan od 
onih „za svijet koji se mijenja”) na kojem ćemo surađivati s drugim sastavnicama Sveučilišta.

Nalazeći partnere i razvijajući adekvatne mehanizme, poticat ću naše znanstvenike i istraživačke 
grupe da na prijavama zajedničkih istraživačkih i stručnih projekata surađuju s kolegama i grupama 
drugih sastavnica. Bolje ćemo koristiti i svoju i njihovu znanstvenu infrastrukturu, posebno je 
usavršavajući kroz rad ERIC konzorcija u kojima sudjeluje Fakultet, te vlastitu i njihovu ekspertizu.

Zalagat ću se za adekvatnu, na propisima i interesima Sveučilišta temeljenu suradnju s upravljačkim 
i administrativnim strukturama Sveučilišta te za jačanje takve adekvatne suradnje na temelju 
partnerstva i uzajamnosti. Predstavljajući Fakultet u sveučilišnim tijelima zalagat ću se za 
transparentnost i demokratičnost rada, sudjelovat ću u nalaženju odgovora na izazove koje 
Sveučilištu postavlja stanje u zemlji i društvu, odlučno poduprijeti napore sveučilišnih tijela da se 
materijalni troškovi održavanja i opremanja zgrada dostatno financiraju iz sredstava državnog 
proračuna te se uključiti u napore Sveučilišta da se riješe strukturna pitanja uređivanja sustava 
znanosti i visokog obrazovanja. Zbog bolje razmjene mišljenja i bržeg odgovora u kriznim 
situacijama, zagovarat ću osnivanje posebnog radnog tijela (neke vrste kriznog stožera) u kojem bi, 
u slučaju potrebe, dekani i prodekani sastavnica razmjenjujući mišljenja tražili i predlagali najbolja 
rješenja. Inicirat ću i razgovore o jedinstvenoj strategiji Sveučilišta za razdoblje nakon 2025.; 
budućnost Sveučilišta za FF je iznimno važna.
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