
SVEUČILIŠTE NA DRUŠTVENIM 

MREŽAMA

INSTAGRAM, TWITTER I FACEBOOK



Kako je počelo…..

• Sveučilište se još 2012. odlučilo svoj rad i
aktivnosti promovirati i putem društvenih mreža
kao alata za najbrži način informiranja svojih ciljnih
javnosti

• Suradnja sa Fakultetom političkih znanosti -
studenti Odnosa s javnošću i novih medija kao
community manageri, projekt Smotra po principu
“studenti za studente”, kasnije i Fb stranica
Sveučilišta



FACEBOOK

• Facebook stranica je krajem listopada 2017. 
imala 10 514 lajkova.
• Trenutno stranica ima 10 787 oznaka „sviđa mi 
se“
• Od listopada je objavljeno oko 50 objava –
neke od njih uključuju vijesti i informacije s 
različitih fakulteta u Zagrebu, najave događaja
koji bi mogli zanimati studente, obavijesti o 
natječajima za stipendije, te čestitke za
blagdane.



FACEBOOK

•273+ novih lajkova

•Veći doseg objava

•Brz odaziv na poruke

•Više lajkova na objavama



FACEBOOK

Informiranje javnosti

•Komunikacijski kanal prema ciljnim javnostima: 

• sadašnji i budući studenti i alumni, 
• zaposlenici (znanstvenici, istraživači, profesori…)
• studentske udruge
• strateški suradnici i gospodarski subjekti
• zainteresirana javnost



FACEBOOK

Informiranje javnosti

• Glavni cilj – informacijski kanal. Objediniti
informacije sa sastavnica i suradnih institucija –
najava događanja, zanimljivih predavanja, 
informacije o natječajima za stipendije i
razmjenama, obavijesti za studente i zaposlenike

• Promocija Sveučilišta i jačanje imidža te osjećaja 
pripadnosti  naših studenata Sveučilištu, ne samo 
fakultetu s kojega dolaze (veliko smo i 
neintegrirano Sveučilište)



FACEBOOK

Izgradnja imidža
•kvaliteta pruženih informacija našim studentima, 
ali i zaposlenicima te javnosti djeluje na sliku i
ugled institucije
•vijesti o uspjesima naših studenata i nastavnika, 
uspješnim projektima i izumima, popularizacija
znanosti
•poznati alumni Sveučilišta

•važna je stalna, kontinuirana aktivna uloga i
prisutnost koju omogućuje dosezanje do 
zainteresirane publike bez troškova



Društvene mreže služe promociji i
percepciji Sveučilišta u Zagrebu kao… 
• najvećega i najstarijega sveučilišta u Hrvatskoj kojemu

je student na prvome mjestu

• jedinoga sveobuhvatnoga sveučilišta u RH koje djeluje u 
svim područjima, poljima i granama

• vodećega sveučilišta u ovom dijelu Europe – regionalni
lider

• institucije koja promiče i čuva nacionalni i kulturni
identitet

• modernog i inovativnog sveučilišta koje potiče
izvrsnost istraživanja i transfer znanja



FACEBOOK

•Društvene mreže nisu samo produžetak web 
stranica Sveučilišta - na njima se često objavljuju i
sadržaji koje nam dostavljaju studentske
organizacije, profesori sa raznih fakulteta – postoji
otvorenost i za druge vrste sadržaja

•Nije jasno definirana komunikacijska strategija što
bi zasigurno pomoglo u smjernicama studentima i
zaposlenicima kakav sadržaj dostaviti da bi bio 
objavljen. 



FACEBOOK – vrste objava

• Informacije o natječajima za stipendije, 
mogućnosti razmjene u inozemstvu, 
volontiranja i sl.

• Vijesti o znanstvenim uspjesima naših 
istraživača, profesora te sportskim uspjesima 
naših studenata

•Najave zanimljivih predavanja i konferencija 
(Dani otvorenih vrata fakulteta i sl.)



FACEBOOK – vrste objava



FACEBOOK







FACEBOOK

•Dio projekta obuhvaća i komunikaciju s 

korisnicima Facebooka koji šalju razne upite i

sadržaje koji žele da se objavi na stranici –

redovito im odgovaramo, objavljujemo

sadržaj koji žele da se objavi te upućujemo

korisnike na e-mail Sveučilišta ili na

telefonski broj. 



FACEBOOK

• Najveći dio upita čine upiti stranih 

studenata koji se javljaju na programe 

razmjene (Erasmus) te ih zanimaju 

mogućnosti studiranja u Hrvatskoj

• Razne studentske udruge, kolege sa naših 

fakulteta te profesori šalju zamolbe za 

objavom njihovih sadržaja. Uglavnom se radi 

o najavi predavanja i radionica na koje žele 

privući studentsku populaciju.



FACEBOOK







FACEBOOK SuZ sutra…

• Komunikacijskom strategijom te osiguravanjem 
kadrova (postojanjem community managera)
izgradnja brenda digla bi se na višu razinu –
osmišljavanje plana objava koje nisu toliko
informativnog karaktera, već služe izgradnji slike u 
javnosti te podizanju svijesti o pripadnosti
Sveučilištu (npr. poznati alumni, osobe iz javnog
života, zanimljivosti iz povijesti Sveučilišta, razni
citati vezani uz obrazovanje i sl.)



FACEBOOK SMOTRE SuZ

• Smotra Sveučilišta trodnevni je sajam uglavnom 
namijenjen učenicima završnih razreda srednjih 
škola, studentima i ostalim zainteresiranima s 
ciljem pravodobnog obavješćivanja o studijskim 
programima, dostignućima u pojedinim 
područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, 
nastavnim planovima, studijskim programima, 
kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim 
strukama, uvjetima smještaja tijekom studija u 
Zagrebu, studentskom životu...



FACEBOOK SMOTRE SuZ

• Cijeli projekt osmišljen je pod motom: Studenti za 
studente
•Studenti FPZG-a pod mentorstvom profesora i u 
dogovoru sa Uredom za odnose s javnošću 
osmišljavaju plan objava prije i za vrijeme Smotre
•Nagradne igre za posjetitelje 
•Postovi tipa Jeste li znali? Zanimljivosti vezane uz 
Sveučilište.
•Poznata lica koja su studirala na našem Sveučilištu
•Edukativni postovi (povijest Sveučilišta)



FACEBOOK SMOTRE SuZ

• Postovi se objavljuju i direktno s mjesta događaja

• Najavljuju se zanimljivosti u programu toga dana, 
animiraju posjetitelji

• Objava foto albuma

• Objava live video zapisa - sa izložbenih prostora 
fakulteta, iz programa i prezentacija, razgovori sa 
posjetiteljima



FACEBOOK SMOTRE SuZ

• Vizualni identitet također je djelo studenata 
Sveučilišta – studenti se javljaju na natječaj koji se 
objavljuje svake godine

• Suradnja studenata dizajnera, studenata 
fotografijes ADU i community managera s FPZG-a 



FACEBOOK SMOTRE SuZ



FACEBOOK SMOTRE SuZ











FACEBOOK SMOTRE SuZ





FACEBOOK SMOTRE SuZ





FACEBOOK SMOTRE SuZ





INSTAGRAM

• Broj sljedbenika iz mjeseca u mjesec sve više
raste
• Followers: 661, following: 381; 144 posta
• Ukupan broj likeova: 3000
• U zadnjih mjesec dana objava s najviše like-ova 
bila je za Uskrs, broji 50 like-ova
• Postotak likeova na profilu u kontinuiranom je 
porastu
• Od sredine veljače do sada skupljeno 49 
followersa















TWITTER



TWITTER

•Tijekom veljače postigli smo najveći broj 

“dojmova” (reakcija) na Tweetove

• Preko 10.300 reakcija 



Broj sljedbenika je iz mjeseca u 

mjesec u porastu
Rubrika @SveUZGbu kroz #povijest postaje

sve popularnija



Tweetovi koji su dobili najviše 

reakcija



Hvala na pozornosti!


