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Akcijski plan za 2022. 
 

Kao sredstvo operacionalizacije i provedbe Strategije razvoja znanosti 2021.-2025. Fakulteta 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, u prosincu 2021. predviđena je priprema i usvajanje 
odlukom Fakultetskog vijeća Akcijskog plana za 2022. Ovaj Akcijski plan omogućuje 
strukturiran pregled aktivnosti potrebnih za provedbu Strategije tijekom druge godine njene 
provedbe, tj. u 2022. Akcijski plan navodi ciljeve iz Strategije, predviđene aktivnosti radi 
realizacije ovih ciljeva, razdoblje provedbe pojedinih aktivnosti, izvršitelje aktivnosti te 
troškove provedbe pojedinih aktivnosti. Kao što je to i uobičajeno, i ovaj Akcijski plan 
pripremljen je na razini mjera, pri čemu se brojevne oznake pojedinih mjera odnose na oznake 
u matičnoj Strategiji. Praćenje provedbe i rezultata kontinuirano provodi uprava Fakulteta i o 
tome izvješćuje Fakultetsko vijeće. 
 
3.1. Strateški cilj: potaknuti i nagraditi znanstvenu izvrsnost i inovativna istraživanja 
 
Zadatak 3.1.1. Vrednovati istraživački rad kao jednu od ključnih djelatnosti na fakultetu 
 
Uvodi se nova Mjera 3.1.1.d. 
Mjera 3.1.1.d. Izraditi hodogram reforme normiranja nastavnog i znanstvenog rada pri 
Fakultetu 
Odgovoran: prodekan za poslovne odnose, znanost i međunarodnu suradnju. 
Rok: siječanj 2022. 
Pokazatelj: izrađen hodogram i usvojen na upravi. 
 
Zadatak 3.1.2. Razviti prioritetna područja znanstvenog istraživanja – sestrinstvo, fizioterapija, 
primaljstvo, radiološka tehnologija 
 
Mjera 3.1.2.a. Kadrovske pripreme za pokretanje istraživanja u prioritetnim područjima 
Odgovorni: uprava Fakulteta 
Rok: 2024. (OSTVARENO U JEDNOME DIJELU) 
Pokazatelj: kadrovsko kompletiranje u zacrtanim područjima, edukacija kadrova u 
znanstvenoistraživačkom radu. 
Opaska povezana s ostvarenjem: Fakultet je tijekom 2021. zaposlio troje znanstvenika u 
punom radnom vremenu te troje u nepunom. Planira se i zapošljavanje u nepunom radnom 
vremenu znanstvenice iz područja fizioterapije. 
 
Zadatak 3.1.3. Osigurati financijsku i administrativnu potporu najkvalitetnijim znanstvenim 
istraživanjima i projektima, ali i novim neformalnim skupinama okrenutim znanstvenim 
inicijativama 
 
Mjera 3.1.3.a. Osigurati dio sredstava za istraživanja iz vlastitih i drugih izvora. 
Odgovorni: uprava Fakulteta. 
Rok: 2022. (DIJELOM OSTVARENO: POVEĆANO JE IZDVAJANJE ZA ZNANSTVENU LITERATURU, 
A, NAKON ZASTOJA USLIJED EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, POSTUPNO SE POVEĆAVA I 
IZDVAJANJE ZA SUFINANCIRANJE SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM KONFERENCIJAMA) 
Pokazatelj: izdvajanje za razvoj znanosti u proračunu Fakulteta (postotak iz proračuna). 
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Mjera 3.1.3.b. Osnovati Fond za potporu istraživačima. 
Odgovorni: uprava Fakulteta. 
Rok: 2022. (DIJELOM REALIZIRANO: RAČUNOVODSTVENO SE SADA SVE STAVKE U SLUŽBI 
SUFINANCIRANJA ZNANSTVENE DJELATNOSTI VODE SUMARNO) 
Pokazatelj: broj odobrenih potpora istraživačima Fakulteta i ukupni iznos sredstava. 
 
Mjera 3.1.3.c. osigurati administrativnu potporu za prijave domaćih i međunarodnih projekata 
Fakulteta. 
Odgovorni: uprava Fakulteta. 
Rok: 2022. (DIJELOM OSTVARENO) 
Pokazatelj: broj i prolaznost prijava projekata nastalih uz administrativnu potporu Fakulteta. 
Opaska: na javni poziv javilo se sedam neformalnih projektnih skupina kojima će biti 
organizirane radionice o načinima prijave znanstvenih projekata. Uvedene su mjesečne 
„novine“ koje upućuju na poveznice s otvorenim projektnim natječajima: elektroničkom 
poštom distribuiraju se u razdoblju između 15. i 20. u mjesecu svim djelatnicima. 
 
Zadatak 3.1.4. Povećati vidljivost najboljih znanstvenih publikacija i znanstvenih projekata 
Fakulteta 
 
Mjera 3.1.4.a. Pokrenuti redovne znanstvene tribine na kojima se prezentiraju značajne 
publikacije i znanstveni projekti Fakulteta. 
Odgovorni: prodekan za poslovne odnose, znanost i međunarodnu suradnju. 
Rok: 2022. (NIJE OSTVARENO: PLANIRA SE REALIZACIJA U SKLADU SA ZADANIM ROKOM) 
Pokazatelj: izvješća sa znanstvenih tribina dostupna nastavnicima 
 
Mjera 3.1.4.b. Uspostaviti sustav strukturiranog izješćivanja o znanstvenim postignućima 
fakultetskih grupa i pojedinaca. 
Odgovorni: prodekan za prodekan za poslovne odnose, znanost i međunarodnu suradnju. 
Rok: 2022. (OSTVARENO: PO PRVI PUTA PROČELNICI SU DOBILI UPUTE I ROK ZA DOSTAVU 
STRUKTURIRANIH PODATAKA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI KATEDRI) 
Pokazatelj: godišnja sustavna izvješća o postignućima katedri s naglaskom na znanstveni rad. 
 
Mjera 3.1.4.c. Povećati broj i kvalitetu publikacija, osobito u prioritetnim područjima 
Odgovorni: pročelnici katedri. 
Rok: kontinuirano (DIJELOM OSTVARENO: BROJ PUBLIKACIJA RASTE, KAO I KVALITETA, ŠTO SE 
IMA DONEKLE ZAHVALITI I VEĆEM BROJU DJELATNIKA, KAO I DOSLJEDNIJEM ISTICANJU 
AFILIJACIJE FAKULTETA) 
Pokazatelj: najmanje 10-20 % više publikacija znanstvenika Fakulteta godišnje + rast udjela 
publikacija u časopisima unutar prva dva kvartila. 
 
3.2. Strateški cilj: potaknuti skupine koje imaju istraživački potencijal, ali ga nisu (u potpunosti) 
ostvarile 
 
Zadatak 3.2.1. Pokrenuti nova istraživanja iz područja koja su potrebna Fakultetu. 
 
Mjera 3.2.1.a. Dovesti istraživače koji imaju iskustvo u tim istraživanjima i pokrenuti 
istraživačke grupe koje mogu nastaviti istraživanja u novim područjima. 
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Odgovorni: uprava Fakulteta. 
Rok: 2023. (DIJELOM REALIZIRANO: OSTVARENO JE VIŠEMJESEČNO GOSTOVANJE 
ZNANSTVENICE IZ LJUBLJANE, NAJAVLJENO VIŠEMJESEČNO GOSTOVANJE – ZAHVALJUJUĆI 
PROGRAMU FULBRIGHT – ZNANSTVENICE IZ SAD-a,  
Pokazatelj: ostvareno kruženje mozgova (iskusnih istraživača iz drugih institucija i istraživača 
Fakulteta zdravstvenih studija). 
 
Mjera 3.2.1.b. U suradnji s pročelnicima katedri izraditi plan razvoja nedovoljno razvijenih 
znanstvenoistraživačkih područja. 
Odgovorni: uprava Fakulteta, pročelnici katedri. 
Rok: 2023. (NIJE ZAPOČELO S OSTVARIVANJEM: PLANIRA SE REALIZACIJA U SKLADU SA 
ZADANIM ROKOM) 
Pokazatelj: plan razvoja izrađen i usvojen. 
 
3.3. Strateški cilj: pokrenuti doktorski studij i povećati broj znanstvenika s obranjenim 
doktoratom 
 
Zadatak 3.3.1. pokrenuti združeni doktorski studij sa Sveučilištem u Ljubljani – Zdravstvenim 
fakultetom 
 
Mjera 3.3.1.a. akreditirati i pokrenuti združeni doktorski studij sa Sveučilištem u Ljubljani – 
Zdravstvenim fakultetom. 
Odgovorni: uprava Fakulteta. 
Rok: 2022. (NIJE DOVRŠENO: POSTUPAK JE POKRENUT I PROŠAO JE RAZINU SENATA 
SVEUČILIŠTA U LJUBLJANI) 
 
Zadatak 3.3.2. povećati broj znanstvenika Fakulteta s obranjenim doktoratom 
 
Mjera 3.3.2.a. povećati broj zaposlenika upisanih na doktorski studij (Medicinski fakultet i dr.). 
Odgovorni: uprava Fakulteta. 
Rok: kontinuirano (DIJELOM REALIZIRANO). 
Opaska uz realizaciju: u 2021., jedna djelatnica – Marija Spevan – upisala je Doktorsku školu 
pri Medicinskom fakultetu u Rijeci (prijavljena tema iz povijesti sestrinstva i sestrinskih modela 
u regiji). Druga djelatnica pred obranom je doktorata (Deana Švaljug), a treći djelatnik pred 
stjecanjem znanstvenog zvanja (znanstveni suradnik). U ovome času, Fakultet ima deset 
djelatnika u statusu doktoranda. 


