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1. UVOD
1.1. RAZLOZI ZA DONOŠENJE STRATEGIJE ODJELA ZA POVIJEST SVEUČILIŠTA
U ZADRU
Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru osnovan je na zasadama Odsjeka za povijest
Filozofskoga fakulteta u Zadru, prvoga dislociranog visokog učilišta u Hrvatskoj utemeljenog
1955. te na prostornom i kulturnom kontinuitetu prvoga sveučilišta na hrvatskom tlu Studium Generale Sancti Dominici Jadrae iz 1396. godine. S obzirom na visoki rang koji je
Odjel za povijest dobio na takav način trebalo je, nakon donošenja Strategije Sveučilišta u
Zadru 2011. i njezine Dopune 2013., donijeti sličan dokument Odjela za povijest koji će u
godinama koje slijede biti okvir unutar kojega de će razvijati Odjel za povijest. Pritom se u
dokumentu ne donese oni dijelovi koji su opće naravi za sve sastavnice Sveučilišta u Zadru,
već samo posebnosti koje se odnose na specifične djelatnosti Odjela za povijest, kao jedne od
sastavnica integriranog sveučilišta kakvo je Sveučilište u Zadru.
Odjel za povijest donosi strategiju svojega razvitka za razdoblje do 2020. godine s
pogledom u još dalju budućnost u onim segmentima koji se moraju planirati na vrlo dugi rok.
Strategija obuhvaća sva polja razvoja Odjela za povijest unutar Sveučilišta u Zadru, hrvatske
akademske zajednice te grada, regije i Republike Hrvatske, i, u mjeri u kojoj je to moguće,
unutar europske i svjetske akademske zajednice. Ovaj dokument polazi od vizije razvoja, ali
također pokušava dati odgovor na pitanje što Odjel za povijest predstavlja danas u
obrazovnom i istraživačkom smislu u Hrvatskoj, jer se samo nakon takve analize može
odrediti pouzdan smjer razvoja.
1.2. MISIJA
Misija Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru temelji se na Zakonu o znanosti i
visokom obrazovanju Republike Hrvatske, koji propisuje sveučilištima, pa onda i njihovim
integriranim sastavnicama, da provode znanstvenu, obrazovnu i razvojnu politiku. Odjel za
povijest će osobito promicati onu koja je od strateškog interesa za istočnojadransku regiju.
Pritom se osobito ističe temeljni cilj Odjela za povijest: znanstvena valorizacija povijesnih
procesa na Jadranu u kontekstu Mediterana. Ta će se ta politika ogledati u organizaciji i
provedbi istraživačkoga i nastavnog rada, preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija.
Odjel će sustavno unaprjeđivati svoj organizacijski okvir, usklađeno djelovanje svih svojih
sastavnica i razumno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Osiguravat će mobilnost
studenata i nastavnika sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, međuinstitucionalnu
suradnju, pratiti i nadzirati kvalitetu, konkurentnost i kompetitivnost obrazovnoga,
znanstvenoga i stručnoga rada. Istodobno, inicirati i realizirati, opet sukladno financijskim
mogućnostima i kadrovskoj popunjenosti, pokretanje integracijskih i inovativnih znanstvenih
projekata potrebnih Sveučilištu, gradu, regiji, Republici Hrvatskoj i općinito akademskoj
zajednici.
1.3. VIZIJA
Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru prvenstveno je umjeren na znanstveno-nastavnu i
znanstveno-istraživačku djelatnost. Svoj razvitak, i to je njegova vizija, temelji na reafirmaciji
duge akademske tradicije i afirmaciji svojega jedinstvenog prirodnog položaja te
intelektualnog i kulturnog naslijeđa koje dijeli s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zadru.
Ova će se vizija ostvariti u partnerstvu sa svima koji sudjeluju u procesu obrazovanja i
istraživanja i sa svima kojima su usluge Odjela i suradnja s Odjelom potrebni:
gospodarstvom, društvenom zajednicom, socijalnim partnerima. Ona svoje uporište nalazi u
dugoročnom i dosljednom radu na akademskoj izvrsnosti, svrhovitim i dobro osmišljenim
ishodima učenja; u težnji prema održivom razvitku, mobilnosti i suradnji s europskim
institucijama; u toleranciji i razvoju civilnoga društva, prihvaćanju inovacija te u prirodnom,

kulturnom i antropološkom naslijeđu mediteranskoga svijeta, kojemu Zadar i njegovo
okruženje oduvijek pripadaju.
1.4. STRATEGIJA
Bolonjska deklaracija, koja se na Sveučilištu u Zadru i njegovoj sastavnici Odjelu za
povijest, primjenjuje od 2005., okosnica je znanstveno-nastavnog rada Odjela. Na njemu se
prvo reformiralo raniji dodiplomski u preddiplomski (6 semestara) i diplomski (4 semestra)
studij povijesti kao jedno- i dvopredmetni, pa se na temelju takvih novih programa, za koje se
dobilo dopusnice, kontinuirano održava nastavni proces od akademske 2005./2006. godine.
Tome se od akademske 2010./2011. pridodao poslijediplomski doktorski studij "Jadran poveznica među kontinentima" oblikovan u suradnji s Odjelom za geografiju Sveučilišta u
Zadru, pa se od tada i ta najviša razina znanstveno-nastavnog reda realizira prema bolonjskim
smjernicama.
Gotovo istodobno izmjestilo se Odjel za povijest iz "stare zgrade" na Rivi (Obala
kralja Petra Krešimira IV. br. 2.) u Citadelu (raniji Dom hrvatske mladeži), čime se od ranijeg
jednog seminara, ujedno jedinog prostora za nastavu, dobilo tri dvorane za nastavu (Velika na
II. katu i Mala dvorana na III. katu Citadele, te dvorana 201. u visokom prizemlju "stare
zgrade"), tj. 486 m2 prostora za nastavu, a ranije se u "staroj zgradi", dok je Odjel bio na
njezinom III. katu, raspolagalo jedino sa spominjanim jednim seminarom od 54 m2, što znači
da se samo u prostoru za nastavu dobilo povećanje od 900%, a u broju tih prostora za 200%.
Istodobno od ranija tri ureda (nastavnička kabineta) dobilo se sedam u Citadeli (svi na II.
katu), jedan u "staroj zgradi" (kabinet 200. na visokom prizemlju), te jedan u zgradi
Rektorata; ranije se ukupno imalo na raspolaganju takvog prostora 90 m2, a sada je to ukupno
devet kabineta sa 244 m2, što je povećanje u kvadraturi od 271,11%, a u broju kabineta za
200%. Uz primjerenu opremu dvorana za nastavu i kabineta računalnom i drugom opremom
može se konstatirati da su ostvareni iznimno povoljni uvjeti za odvijanje znanstvenonastavnog i znanstveno-istraživačkog rada.
Unatoč stalnom "osipanju" dijela znanstveno-nastavnih djelatnika te mlađih suradnika,
koji legitimno odlaze u druge gradove Hrvatske kamo su im uvjeti za rad još bolji, ili su otišli
u mirovinu, a jedan je nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju preminuo, Odjel za povijest,
ispravno vodeći kadrovsku politiku odgojem vlastitih novih djelatnika, ima 12 osoba u
znanstveno-nastavnom zvanju, jednoga suradnika u zvanju višeg i jednog u zvanju asistenta,
te dva znanstvena novaka, kao potencijal iz kojeg će, u relativno skoro vrijeme "izrasti" novi
djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju. Trenutno je to najbolja kadravska slika ovoga
Odjela od 1955. godine.
Tu su i brojni znanstveni projekti (ukupno aktivnih pet) financirani od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Promotri li se suština svega istaknutog, osobito bibliografija radova nastavnika Odjela
za povijest, može se zaključiti da je temeljni znanstveno-istraživački cilj ovoga odjela
kontinuirano davati znanstvene prinose daljnjim spoznajama o povijesnim procesima na
Jadranu i prijadranskim područjima u kontekstu Mediterana. U tom smislu, uz standardni
fundus znanja i spoznaja u znanstveno-nastavnom radu sa studentima svih razina, nuditi im i
specifična znanja i spoznaje iz povijesnih procesa na Jadranu i prijadranskim područjima u
kontekstu Mediterana te time biti, sukladno desetljetnoj tradiciji, jedino mjesto u Hrvatskoj i
široj regiji gdje se studira povijest na svim razinama uz bitnu usmjerenost na Jadran,
prijadranska područja i Mediteran u cjelini.
Strateški ciljevi
1. Studiji i studenti. Ostati mjesto koje provodi kvalitetno obrazovanje u povijesnim
znanostima na svima trima razinama (prijediplomskoj, diplomskoj i doktorskoj), utemeljeno

na jasno definiranim ishodima učenja, fleksibilnom i otvorenom stvaranju akademskih profila,
prilagođeno europskom prostoru visokoga obrazovanja te potrebama gospodarstva i društva u
cjelini.
2. Znanstveni rad i istraživanje. Biti okrenut prioritetno prema svojem jadranskom okruženju
u kontekstu Mediterana, istraživačkoj izvrsnosti, kolaborativnim projektima povezanim s
gospodarstvom i civilnim sektorom te povećanju znanstvene produkcije i materijalne osnove,
vodeći računa o znanstvenom trenutku i o znanstvenim potrebama vremena u kojem djeluje.
3. Međunarodna suradnja i integracija u europski prostor. Nastaviti razvijati i usavršavati
sve oblike međunarodne suradnje u povijesnim znanostima prvenstveno u okviru ulazne i
izlazne mobilnosti studenata, nastavnika i osoblja, zatim, zajedničkih studijskih programa
povijesti na svim razinama, zajedničkih međunarodnih znanstvenih i drugih projekta te
uključivanja u europske programe i projekte.
4. Doprinos zajednici. Učiniti Odjel kao sastavnicu Sveučilište u Zadru prepoznatljivim
dijelom gradskog i regionalnog identiteta, poželjnim partnerom za suradnju s lokalnom i
širom zajednicom, integralnim čimbenikom razvoja grada i gospodarstva te pokretačem svih
vrsta projekata iz povijesnih znanosti za potrebe civilnoga društva, znanosti, lokalnog razvoja
i integracija u europski prostor.
5. Ljudski, financijski i materijalni resursi. Uspostaviti funkcionalan, transparentan i
učinkovit sustav upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, koji će
omoguditi učinkovito i sigurno poslovanje te konkurentnost unutar Sveučilišta u Zadru i
pojedinaca u europskom obrazovnom i istraživačkom prostoru. Nastojati u narednom
vremenu još više kadrovski ojačati Odjel, osobito u dijelu nastavnika koji tretiraju povijest 20.
stoljeća.
6. Izdavaštvo. Nastaviti i još više proširiti izdavačku djelatnost u okvirima Sveučilišta u
Zadru. Pritom izdignuti sadašnja dva godišnja časopisa (stručni - Rostra, studenanata;
znanstveni - Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, nastavnika) na još višu stručnu i
znanstvenu razinu, a za odjelni znanstveni časopis, jer se tiska dvojezično, uspostaviti
suradnju (razmjenu) s prestižnim svjetskim sveučilištima na kojima se studira i znanstveno
istražuje povijest. Identično činiti s knjigama sa ciljem da se minimalno godišnje tiska dva
naslova. Pritom težiti da se što prije i znanstvene knjige počnu tiskati dvojezično. Dakako, sve
to u ovisnosti o raspoloživim financijskim sredstvima. Pritom, u svim publikacijama koje bi
se tiskalo u okviru Sveučilišta u Zadru, ili u drugim časopisima u zemlji i svijetu te, kad se
radi o knjigama, kod drugih nakladnika, stalno nastojati na kontinuiranoj znanstvenoj
valorizacija povijesnih procesa na Jadranu u kontekstu Mediterana. kao temeljnom
znanstveno-istraživačkom opredjeljenju nastavnika Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, po
čemu su desetljećima prepoznati u Hrvatskoj i inozemstvu.
7. Drugi stareški ciljevi. Odjel za povijest u svim drugim aspektima strateških ciljeva slijedit
će Stategiju Sveučilišta u Zadru kao njegova integrirana sastavnica.

