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Izvješće o aktivnostima Centra za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta tijekom
akademske godine 2015. / 2016.

Unutar Centra za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta tijekom akad. god.
2015./2016. proveden je niz savjetodavnih, edukativnih, organizacijskih i promotivnih aktivnosti.
Na samom početku akad .god. 2015./2016. započela je organizacija rada Centra. U ovom
je razdoblju kontaktiran niz potencijalnih suradnika Centra te održan veći broj sastanaka s ciljem
motiviranja kolega da se pridruže radu Centra. Nadalje, s ciljem učinkovitije organizacije rada
Centra održan je zajednički sastanak svih članova Centra na kojem su raspravljena najznačajnija
pitanja vezana uz način rada Centra. Također, pripremljen je Pravilnik o radu Centra koji je
izglasan na sjednici Vijeća Fakulteta održanoj 14. 3. 2016. godine.
Na početku 2016. godine, nakon sastanka sa suradnicima Centra uključenim u aktivnosti
individualnog savjetovanja, pripremljena su pravila o provedbi individualnog savjetovanja kao i
niz dokumenata potrebnih za učinkovitu organizaciju ove aktivnosti. Među ostalima, ti dokumenti
uključuju niz obrazaca potrebnih za evidenciju posjeta korisnika Centra te rada savjetovatelja.
Tijekom travnja 2016. godine započeto je promoviranje aktivnosti Centra. Na početku,
ažurirane su web stranice Centra na koje su postavljene informacije o načinu rada Centra i
aktivnostima koje Centar nudi. Također, pripremljeni su plakati i letci kojima je promoviran
Centar, kao i niz pojedinačnih aktivnosti koje nudi. To prije svega uključuje usluge individualnog
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savjetovanja, kao i pojedinačne edukativne aktivnosti koje su organizirane tijekom ak. god.
2015/2016. Također, u svrhu promocije aktivnosti Centra ostvaren je kontakt i započeta suradnja
s predstavnicima studenata i ostalih relevantnih dionika. Slijedom toga, sve promotivne
informacije o organiziranim događanjima prosljeđivane su dekanatima fakulteta Sveučilišta u
Splitu, studentskim udrugama, Infozoni i drugim relevantnim partnerima.
Tijekom svibnja započeto je razmatranje pokretanja posebne inicijative Centra koja će biti
usmjerena poticanju kreativnosti i razvijanju ideja studenata.
Na kraju, tijekom 2016. godine održan je niz edukativnih aktivnosti koje uključuju
sljedeće:


Ožujak 2016:
o Ciklus od 10 radionica „Trening socijalnih vještina“ (1-14.03.2016.;
sudjelovali izv.prof.dr.sc. Goran Kardum, doc.dr.sc. Vesna Antičević, dr.sc.
Varja Đogaš)



Svibanj 2016:
o Predavanje „Optimizam - samozavaravanje ili poželjan način odnosa prema
problemima?“ (16.05.2016.; prezentirala prof.dr.sc. Mirjana Nazor)
o Predavanje „Shift konferencija 2016“ (25.05.2016.; prezentirao Marijan
Čipčić) koje je organizirano u suradnji sa studentima zainteresiranim za ovu
temu
o Predavanje „Potištenost i tjeskoba: stanje svijesti i iskustva u
svakodnevnom životu“ (30.05.2016.; prezentirao izv.prof.dr.sc. Goran
Kardum)
o Radionica “Kvalitetna komunikacija” (13.05.2016.; vodila izv.prof.dr.sc.
Maja Ljubetić)
o Radionica „Nošenje sa strahom od ispita“ (23.05.2016.; vodila Neda Pleić,
prof. psih.)



Lipanj 2016:
o Radionica „Nasilje u vezama“ (9.06.2016.; vodili Nikola Erceg, prof. psih.
i Marija Biuk, prof. psih.)
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Također, tijekom lipnja 2016. godine planirano je održavanje tribine „Kreativno
izražavanje“ koja je zbog nedovoljnog interesa studenata odgođena za ak. god. 2016/2017.
Tijekom ak. god. 2015./2016. posebno je bilježeno sudjelovanje studenata na
organiziranim radionicama. Pritom je na njima sudjelovalo između 7 i 15 studenata, prvenstveno
s Filozofskog fakulteta (najviše se radilo o studentima učiteljskog studija i pedagogije). Osim njih,
na radionicama su sudjelovali i studenti Pravnog, Prirodoslovno-matematičkog te Fakulteta
građevinarstva, arhitekture i geodezije.

doc. dr. sc. Andreja Bubić, voditeljica Centra
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