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Program rada za mandatno razdoblje  
od 2013. do 2017. godine 
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Ovaj program pišem na početku 2013. godine, godine u kojoj će Hrvatska postati 

članicom Europske unije i u kojoj Sveučilište u Rijeci slavi 40. obljetnicu svojega 

djelovanja, 380. obljetnicu visokoga obrazovanja u Rijeci te započinje izradu 

strategije razvoja za razdoblje 2014. - 2020. Upravo ovu godinu, stoga, smatram 

prijelomnom jer će u njoj biti donesene neke ključne odluke koje će odrediti 

razvoj riječkog Sveučilišta, grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, ali i cijele 

Hrvatske. U tim odlukama vidim Sveučilište u Rijeci kao okosnicu oko koje će se 

temeljiti gospodarski, društveni i kulturni razvoj regije u kojoj djeluje Sveučilište. 

Sveučilište u Rijeci u protekle četiri godine nastavilo je vidljivu transformaciju, 

praćenu značajnim ulaganjima u infrastrukturu i povećanjem broja zaposlenih. 

Sada na Sveučilištu radi skoro 1.900 ljudi od čega je više od 600 u znanstveno-

nastavnom zvanju, te skoro 500 asistenata i znanstvenih novaka. Humanističke, 

društvene, tehničke i biomedicinske znanosti dostigle su zavidnu razinu razvoja, a 

umjetničko područje, prirodne i biotehnološke znanosti značajno ojačale. 

Sveučilišni kampus na Trsatu u potpunosti je profunkcionirao (je li u potpunosti 

ili bi bilo bolje gotovo u potpunosti?) i postao mjesto znanstvenog, umjetničkog i 

kulturnog okupljanja. Time je Sveučilište u Rijeci nastavilo s uravnoteženim 

razvojem svih područja jer jedino razvojem svih područja moguće je Sveučilište u 

Rijeci pozicionirati kao istraživačko sveučilište s visokim intenzitetom istraživanja, 

koje doprinosi razvoju gospodarstva i društva, s obzirom na to da jedino 

interakcija među područjima može osigurati uravnoteženi razvoj i globalnu 

prepoznatljivost Sveučilišta. 

Sveučilište u Rijeci u protekle je četiri godine nastavilo integracijske procese i u 

tome ostvarilo značajna postignuća, te se prepoznaje kao najnaprednije u 

odnosu na ostala hrvatska sveučilišta. No, ti procesi nisu dovršeni, što znači da i u 

sljedećem razdoblju, pored sustavnog i dobro osmišljenog investiranja u 

infrastrukturu, valja nastaviti s procesima funkcionalne integracije kako bi se 

povećala snaga Sveučilišta kao institucije i osiguralo Sveučilištu utjecaj koji mu 

prirodno pripada: poticanje razvoja i unapređenje zajednice, gospodarstva, ali i 

svakog pojedinog člana Sveučilišta i zajednice. Stoga nam i dalje predstoji 

značajno ulaganje u ljude na Sveučilištu, nastavnike, znanstvenike, mlade 

istraživače i sve zaposlenike, kako bi mogli ostvarivati misiju Sveučilišta i biti 

predvodnici razvojnih aktivnosti u regiji, odnosno pokazati da u Rijeku vrijedi doći 

zbog toga što se na Sveučilištu može kvalitetno učiti, istraživati i ulaziti u 
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poduzetničke poduhvate. Zbog toga je nužno da riječka, još uvijek razmjerno 

mala, akademska zajednica održi unutarnju koheziju, razvija institucijski 

identitet, izbjegava podjele i promišlja budućnost kroz zajedništvo na razini 

Sveučilišta. Stoga svakako valja istaknuti zavidnu razinu dijaloga i razumijevanja 

koji je postignut među strukama unutar Sveučilišta, između studenata i 

nastavnika, ali i s ključnim partnerima s kojima Sveučilište svakodnevno 

osmišljava svoj razvoj: Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, nacionalnim 

agencijama koje pružaju logističku podršku nacionalnom znanstvenom i 

obrazovnom sustavu, Gradom Rijekom i ostalim gradovima i općinama u 

Primorsko-goranskoj županiji. Mnogi od njih su već do sada jasno izrazili svoju 

podršku Sveučilištu kroz brojne aktivnosti, uključujući i podršku Zakladi 

Sveučilišta u Rijeci. 

Sveučilište u Rijeci posebice može biti ponosno na svoje studente, kako zbog 

brojnih aktivnosti koje obogaćuju život na Sveučilištu i u Gradu, tako i zbog razine 

organiziranosti i odgovornosti koje su postigli. Djelovanje Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci može poslužiti kao primjer dobre prakse za mnoga sveučilišta 

u regiji. 

Strategija Sveučilišta u Rijeci 2007.–2013. pokazatelj je iznimno visoke razine 

konsenzusa glede strateških ciljeva, strateških zadataka i instrumenata za njezinu 

provedbu. Provodila se u proteklom razdoblju uz brojne poteškoće, opterećena 

četverogodišnjom gospodarskom krizom i stagniranjem državne znanstvene i 

visoko-obrazovne politike. Usprkos tomu, Sveučilište je nastavilo rasti provodeći 

Strategiju i stječući iskustvo strateškog upravljanja prilagođenog akademskim 

institucijama i postojećoj strukturi hrvatskih sveučilišta. No mnogi zadaci nisu 

ostvarili očekivani pomak, posebice oni koji zahtijevaju visoku razinu integracije 

sveučilišta. Jedan od razloga je, svakako, i činjenica da prva sedmogodišnja 

strategija nije imala poveznice s proračunom sveučilišta, odnosno djelotvorne 

financijske instrumente za provedbu zadataka. Stoga je Strategija 2014.–2020. 

prilika da se napravi značajan iskorak u tom dijelu i da se barem dio strateških 

zadataka poveže s proračunom. Pritom, smatram od iznimne važnosti očuvati 

autonomiju u provedbi strateških ciljeva i zadataka svih entiteta na Sveučilištu, 

ne samo fakulteta već i svih drugih organizacijskih cjelina, te daljnje razvijanje 

otvorene metode koordiniranja kao metode integracije i razvoja Sveučilišta. 

Jedino uspješnom provedbom Strategije Sveučilište u Rijeci može se uspinjati na 

listi 500 najuspješnijih europskih sveučilišta. Stoga je Strategija Sveučilišta temelj 

i mojeg Programa, kao što treba biti i temelj programa svih čelnika sveučilišnih 

sastavnica, neovisno o organizacijskoj strukturi Sveučilišta. 

"Metoda traženja zajedničkog nazivnika" ili otvorena metoda koordiniranja 

iznimno je složena, zahtjevna i daleko napornija od metode rukovođenja "odozgo 

prema dolje", no vjerujem, i učinkovitija za jednu složenu i dinamičnu instituciju 

kao što je sveučilište ukoliko se uspiju izgraditi mehanizmi za provedbu 

Strategije. Ona podrazumijeva uvažavanje različitosti i postignuća svakog 
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pojedinca i svake sastavnice, dijalog i združeno kreiranje putova razvoja koji su 

prihvatljivi i provedivi za sve sastavnice. Ona podrazumijeva transparentnost 

djelovanja svih dionika i opredjeljenje prema zajedničkim ciljevima. Smatram da 

naš zajednički cilj: biti među 500 europskih sveučilišta odnosno biti među 10% 

visoko-obrazovnih institucija u Europi, možemo dostići samo uz timski rad i 

združeni napor. Upravo na takvoj politici može se nastaviti razvoj riječkog 

Sveučilišta, te na tome temeljim moj program rada za sljedeće mandatno 

razdoblje rektora Sveučilišta. 

Ovaj program nije detaljan pregled svih aktivnosti koje će Sveučilište provoditi u 

sljedeće četiri godine. Stoga ovim programom želim ponajprije istaknuti ključne 

dijelove sadašnje i buduće Strategije za koje ću se posebno zalagati u sljedećem 

četverogodišnjem razdoblju. 
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Ljudi, ideje, suradnja i izvrsnost ključne su strateške vrijednosti. Za promicanje tih 

vrijednosti nužan je fleksibilan organizacijski okvir i otvorenost kako bi svaki 

pojedinac, student i zaposlenik, mogao ostvariti svoje ideje i kreativne vizije. Iako 

su mnogi organizacijski okviri postavljeni ili započeti u proteklom 

četverogodišnjem razdoblju, smatram da je ostvaren tek dio te da se još uvijek 

mnogi pojedinci ne uspijevaju identificirati s institucijom i snagu institucije 

koristiti za svoj osobni razvoj. Pritom se to posebice odnosi na suradnju u 

istraživanjima i interdisciplinarnim studijskim programima. Suradnja je strateška 

vrijednost nužna za povećanje inovacijskog kapaciteta Sveučilišta, a izvrsnost u 

nastavi, istraživanju, servisima i organizaciji ključna je za strateško profiliranje 

Sveučilišta i kao takva treba biti institucijski prepoznata i poticana. Pojedinac još 

uvijek premalo sudjeluje u strateškom planiranju jer nije uspostavljen sustav 

strateškog menadžmenta na nižim organizacijskim razinama, a institucijski 

mehanizmi za promicanje izvrsnosti nisu dovoljno, odnosno na zadovoljavajući 

način, razvijeni. 

Strateške vrijednosti mogu se promicati samo u uvjetima kohezije na Sveučilištu i 

organizacijskim okvirom koji je svima razumljiv, demokratičan, koji uključuje svih 

i kroz koji se svaki pojedinac može identificirati sa Sveučilištem. On se može 

stvoriti kroz primjenu strateškog menadžmenta kao metodologije za koordinirani 

i učinkovit razvoj. Stoga je u narednom četverogodišnjem razdoblju nužno do 

kraja razviti ključne alate za provođenje strateškog menadžmenta (portfelj 

zaposlenika te informacijski sustav za upravljanje indikatorima, prostorom, 

sredstvima i radnim vremenom), uspostaviti sustav obrazovanja za strateški 

menadžment svih djelatnika Sveučilišta koji rukovode organizacijskim cjelinama, 

te primjenjivati načela strateškog menadžmenta na svim organizacijskim 

razinama. 
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Kroz Strategiju 2007.–2013. smo gradili zajedničku viziju Sveučilišta, no ipak 

nismo dovoljno značenja dali pristupu "odozdo prema gore", odnosno razvijali 

model participativnog odlučivanja. Očekivali smo da će strateškim raspravama i 

dogovorima na sastavnicama doći do finog usklađivanja i izražaja specifičnosti 

kroz strateške dokumente sastavnica. Kako to nije u potpunosti dosegnuto, neka 

ovaj dokument bude prilika za dodatnu javnu raspravu, a izrada Strategije za 

razdoblje 2014.–2020. prilika za uključivanje velikog broja pojedinaca u 

promišljanje budućnosti Sveučilišta. 

Pojačati strateško 
promišljanje „odozdo 

prema gore“. 
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U sljedećem strateškom razdoblju očekuju se značajne promjene u okruženju u 

kojem će djelovati Sveučilište u Rijeci. Uz priključivanje Europskoj uniji, koje će 

značajno utjecati i izmijeniti znanstvene i visoko-obrazovne politike u Hrvatskoj, 

snažan utjecaj imat će i posljedice globalne financijske krize koja je u protekle 

četiri godine znatno smanjila hrvatske razvojne kapacitete. Stoga je teško 

očekivati da će se u okolnostima restrukturiranja velikog dijela javnog sektora 

iznaći mogućnosti investiranja u razvoj sveučilišta. Štoviše, za očekivati je sve veći 

pritisak na javni sektor, uključujući i sveučilišta, ka boljoj organiziranosti i većoj 

učinkovitosti.  Taj je proces već započeo u većini država Europske unije i treba ga 

očekivati i u Hrvatskoj, posebice po pristupanju. Stoga valja očekivati da će 

hrvatska sveučilišta biti pod jakim pritiskom javnosti, posebice zbog rastuće 

potrebe za studiranjem i cjeloživotnim obrazovanjem. Istodobno će nebrojene 

prilike za daljnji razvoj ležati u strukturnim i kohezijskim fondovima EU, koji, 

naravno, zahtijevaju drukčije obrasce odlučivanja i poslovanja. Stoga će se mnogi 

dijelovi javnog sektora, pa i sveučilišta, morati prilagođavati i napuštati modele 

koji su se temeljili na financiranju iz Državnog proračuna te prilagođavati svoju 

organizaciju i poslovanje instrumentima Europske unije. Drugim riječima, 

smatram da će sveučilišta najvećim dijelom sama morati iznaći resurse ukoliko 

žele osigurati daljnji razvoj. Stoga će i Sveučilište u Rijeci u sljedeće četiri godine 

morati pažljivo koristiti svoje resurse ukoliko želi osigurati siguran i stabilan 

daljnji razvoj. U tom dijelu uvjeren sam da je jedini mogući put napretka pažljivo 

planiranje korištenja raspoloživih resursa na razini cijelog Sveučilišta jer ni jedna 

sastavnica neće imati dovoljno snage za uspješnu prilagodbu i natjecanje u 

Europskom istraživačkom i Europskom visoko-obrazovnom prostoru. 

Imajući u vidu europske regionalne politike u nastajanju, europski strateški 

program „Europa 2020“ te regionalni položaj Hrvatske nužno će biti domišljati 

organizacijske modele kako bi se okrupnili kapaciteti i osigurala konkurentnost, 

za razvoj sveučilišta, ali i gospodarstva u okruženju u kojem Sveučilište djeluje. 

Jedan od izglednih načina je povezivanje sa sveučilištima i razvojno-istraživačkim 

organizacijama u okruženju, koje prelazi uobičajene oblike suradnje, primjerice 

stvaranje obrazovnih, znanstvenih ili industrijskih klastera. Od posebnog interesa 
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za Sveučilište u Rijeci je stvaranje klastera s drugim sveučilištima u Jadranskoj 

regiji. 

Ljudi su najveća vrijednost Sveučilišta 

UniRi500UniRi500

 

Iako su ljudi bili ključna strateška vrijednost i u proteklom razdoblju, Sveučilište 

nije uspjelo učiniti značajnije iskorake u njezinom promicanju. Usprkos značajnim 

brojnim pokušajima i strateškim iskoracima, primjerice dovođenjem dvadesetak 

iznimno kvalitetnih pojedinaca, ekonomska kriza te nemogućnost promjene 

državne politike i zakonskih okvira onemogućili su sustavnu brigu za razvoj 

mladih istraživača. Posljedice takvih događanja su dugoročno negativne i 

Sveučilište će morati poduzeti korake za ublažavanje postojećeg stanja i sanirati 

ih kroz sljedeće četiri godine.  

Više od 1.100 znanstvenika i suradnika temeljni je potencijal za razvoj Sveučilišta, 

ali i cijele regije. U postojećim okvirima državne politike nije realno očekivati da 

će taj potencijal dobiti odgovarajuću potporu, pa u sljedeće četiri godine 

Sveučilište i njegove sastavnice moraju same, uz trajno inzistiranje prema 

Državnoj znanstvenoj i visoko-obrazovnoj politici za poboljšanje statusa 

znanstvenih istraživanja, iznaći snagu za investiranje u mlade istraživače i njihovo 

kolaborativno povezivanje na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima. 

Posebnu važnost imat će reorganizacija doktorskih studija. Iako se trendovi u 

nacionalnom prostoru doktorskog studiranja kreću u suprotnom smjeru, 

smatram da Sveučilište u Rijeci ima snagu organizirati doktorske studije na 

načelima na kojima to rade najbolja europska sveučilišta. Postojeći sustav 

doktorskog studiranja još uvijek nije dovoljno dobro integriran u institucijsko 

poslovanje a sustav upravljanja doktorskim studijima je neučinkovit. Istodobno, 

dezintegriranost na razini Sveučilišta s jedne strane rezultira razbacivanjem 

resursa, a s druge strane velik broj znanstvenika ostavlja izvan sustava 

doktorskog studiranja. Stoga je nužno čim prije izmijeniti nacionalne i sveučilišne 

pravne okvire kako bi doktorsko studiranje bilo dinamičnije i fleksibilnije, a 

integracija na razini Sveučilišta osigurala bolje korištenje resursa i značajnije 

podizanje kvalitete istraživanja. Integriranje doktorskog studiranja moguće je i uz 

očuvanje identiteta svakog pojedinog postojećeg doktorskog programa uz jasne i 

transparentne mehanizme financiranja. Modeli su se počeli razrađivati prije 

skoro dvije godine,  pa je iznimno velika odgovornost Savjeta za znanost u 

konačnom domišljanju modela. 

Osim poboljšanja doktorskog studiranja, mladim istraživačima odmah po 

završetku doktorskog studija valja osigurati i priliku za razvijanje vlastitih 

istraživačkih karijera, kroz osobni razvojni plan, kontinuiranu evaluaciju osobnog 

razvoja, institucijske  "pakete" potpore za pokretanje samostalnih istraživanja te 

preuređivanje radnog vremena. Pritom je za razvoj Sveučilišta kao integrirane 
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institucije, ali i za stvaranje dodane vrijednosti iznimno važno uložiti napor za 

pokretanje interdisciplinarnih istraživačkih, razvojnih i obrazovnih inicijativa i 

projekata. Stvaranje portfelja zaposlenih jedan je od preduvjeta da bi se takve 

politike mogle sprovoditi na institucijama. Njegova svrha je upravo 

prepoznavanje raznolikosti na Sveučilištu i finije vrednovanje postignuća svakog 

pojedinca. 

Sveučilište ne promiče izvrsnost samo putem znanstveno-istraživačkih i razvojnih 

projekata. Ono to čini i kroz obrazovne projekte, projekte za razvoj zajednice i 

projekte koji trebaju osigurati održivi razvoj. To znači da se vrednovanje 

izvrsnosti treba proširiti prema svim onim inicijativama koje imaju utjecaj na 

razvoj Sveučilišta i zajednice. Kroz taj aspekt, onda, valja sagledavati i ulogu i 

osobni razvoj svakog pojedinca. 

Jedan od zadataka će biti sustavan osobni razvoj svakog pojedinca na Sveučilištu 

kroz programe cjeloživotnog obrazovanja za djelatnike Sveučilišta, posebice 

obrazovanje nastavnika za promjene u nastavi i procesima učenja te djelatnika u 

sveučilišnoj administraciji i sveučilišnim servisima. Bez njihova doprinosa i 

fleksibilnosti teško će se postići strateške ciljeve. Značajan broj  mlađih 

suradnika, nastavnika, ali i administratora valja dodatno poticati na odlazak u 

druge institucije, posebice u inozemstvo. Sveučilište već sada ima resurse za 

organizaciju mobilnosti zaposlenika, no valja ih pojačati i učiniti djelotvornijim. 

I dalje će se razvijati sustav potpore zaposlenicima, od povlaštenog korištenja 

javnih i privatnih servisa, povlaštenog korištenja programske potpore, 

subvencionirane prehrane u sveučilišnim restoranima, brige o djeci. Sveučilište 

će kao snažna institucija s 1.900 zaposlenih ugovarati pogodnosti za svoje 

zaposlenike s mnogim svojim partnerima. Usto, Sveučilište će intenzivno raditi na 

razvijanju okvira i uspostavljanju procedura za sprječavanje diskriminacije, 

plagijarizma, korupcije i drugih oblika narušavanja akademskog integriteta. 

najraniju fazu 
istraživačke karijere. 

 

 

 

 

Prepoznavanje 
raznolikosti kroz 

institucijske projekte 
i kroz portfelj 
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Cjeloživotno 
obrazovanje i osobni 

razvoj svih 
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osobni standard svih 
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Studenti su središte trokuta znanja 

UniRi500UniRi500

 

U protekle četiri godine Sveučilište u Rijeci je svu snagu koju je moglo angažirati 

usmjerilo ka ostvarivanju trokuta znanja: učenje, istraživanje i inovacija. Iako su 

okolnosti u okruženju za provedbu takvih, europskih, razvojnih politika bile 

nepovoljne, rezultati koje su postigli zaposlenici i studenti Sveučilišta prepoznati 

su u okruženju i svrstavaju Sveučilište u Rijeci među najdinamičnija sveučilišta.  

Smatram da je opredjeljenje za studente kao središte trokuta znanja te izgradnja 

trokuta znanja kroz izgradnju sustava sa studentima u njegovom središtu bilo 

ispravno i stvorilo razliku. No, iako je napravljen značajan pomak u procesu 

učenja, studenti još uvijek nisu dovoljno uključeni u istraživanje i ne unose 

dovoljno inovacijske svježine. Stoga je, u sljedećem četverogodišnjem razdoblju 

velik dio energije i resursa nužno usmjeriti u daljnje poboljšanje procesa učenja 

 

Trokut znanja, 
temeljno 

opredjeljenje 
Sveučilišta. 
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na Sveučilištu, nužno je otvoriti laboratorije studentima te poticati sve oblike 

inovacijskih projekata čiji će nositelji biti studenti. Studijski programi trebaju 

tražiti rad i učenje, trebaju biti organizirani tako da student može postići najbolji 

rezultat i trebaju poticati najbolje studente na više. Upravo najbolji studenti 

"vuku vlak“ za sobom i postavljaju standarde kvalitete. Osim toga, nužno je 

uvažavati i potrebe studenata za slobodnim vremenom, odmorom, zabavom i 

sportskim aktivnostima. Drugim riječima, programi koji se pružaju studentima 

trebaju biti fleksibilni i daleko više usmjereni na rezultat (ishod) koji je posljedica 

sustavnih analiza i koji uzima u obzir mišljenja studenata. 

Socijalna osjetljivost i partnerski odnos sa studentima uspostavljen je na svim 

sastavnicama Sveučilišta te će i dalje biti okosnica svih politika koje se kreiraju na 

Sveučilištu. Socijalno odgovorno Sveučilište, koje se brine za povećanje 

dostupnosti studiranja svim građanima (socijalno ugroženi, stariji studenti itd.) 

bit će jedno od ključnih obilježja riječkog Sveučilišta. Izgradnja sustava i servisa 

potpore tijekom studija, posebice studentima s posebnim potrebama, sustavno 

uključivanje studenta u sveučilišne projekte i izgradnja sveučilišnih servisa za 

povećanje zapošljivosti je u poodmakloj fazi i valja ih nastaviti izgrađivati još 

intenzivnije. No, odnos sa studentima doktorskih studija nije ujednačene 

kvalitete na svim sastavnicama Sveučilišta, između ostalog i zbog nejasnog 

statusa doktorskih studija, te će u sljedećem razdoblju biti nužno domisliti 

kvalitetne politike i u tom segmentu. Slično vrijedi i za odnos prema studentima 

(polaznicima) programa cjeloživotnog učenja koji će značajno obogatiti portfelj 

Sveučilišta u slijedećih nekoliko godina.  

Jedna od temeljnih značajki Sveučilišta biti će promicanje koncepta „kruženja 

mozgova“ (brain circulation) kao odgovor na trendove „odljeva mozgova“ (brain 

drain). Učiniti Sveučilište pogodnim mjestom za učenje, istraživanje i osobni 

razvoj a našu Županiju ugodnim mjestom za život i zapošljavanje najbolji je način 

za sprječavanje odljeva mozgova. Zbog toga je vanjska i unutarnja mobilnost na 

Sveučilištu od izuzetne važnosti. Vanjska mobilnost studenata u protekle četiri 

godine je zaživjela u financijskim okvirima koje dopušta program Erasmus, iako 

smatram da bi trebala biti 4-5 puta veća. Riješena su brojna operativna pitanja i 

uspostavljen je sustav potpore koji smatram dobrim. No, iako se bilježe pomaci, 

razina interne mobilnosti nije zadovoljavajuća i nije razmjerna trudu kojeg ulažu 

sveučilišna tijela i sastavnice. Stoga je nužno ukloniti prepreke, prije svega u 

strukturi studijskih programa.  

Jedna od najvećih zapreka eksternoj mobilnosti jeste studentski smještaj i 

premali broj programa ili modula na stranim jezicima. Očekujem da će u 2013. 

započeti izgradnja prva tri paviljona studentskog smještaja, a krajem 2014. i 

ostalih paviljona kroz financiranje putem strukturnih fondova EU. Smještajni 

kapaciteti Kampusa, uz cjelogodišnje korištenje, osim mobilnosti studenata i 

nastavnika, trebaju omogućiti i cjelogodišnje organiziranje neformalnih 

programa učenja na Sveučilištu (ljetnih škola, kampova, programa cjeloživotnog 

Unaprjeđenje 
procesa učenja i jače 

uključivanje 
studenata u 
istraživačke i 

inovacijske projekte.  
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učenja, itd.) te drugih stručnih i znanstvenih događanja. 

Djelovanje studentskih organizacija na Sveučilištu, posebice Studentskog zbora, 

na impresivnoj je razini i može poslužiti kao primjer kako se može ostvariti 

autonomnost i djelovanje u skladu sa strateškim ciljevima institucije. Takav oblik 

djelovanja ću štititi i dalje poticati. Studentski zbor i studentske udruge značajno 

su povećale prisutnost Sveučilišta u zajednici i vidljivost u širem okruženju. Stoga 

očekujem da će se na području Sveučilišnog kampusa, ali i u Gradu, akademske, 

kulturne, sportske i zabavne aktivnosti studenata značajno povećati u sljedećim 

godinama. Posebice važnim smatram institucijsko organiziranje volonterskih 

aktivnosti, ne samo studenata, jer i na taj način Sveučilište ostvaruje utjecaj 

zajednici. U doba ekonomske i društvene krize, ozbiljnih restrukturiranja koja 

predstoje, itekako je bitno pokazati solidarnost i zajedništvo te razvijati kulturu 

pomaganja bez naplate. Smatram da je to uloga modernog Sveučilišta. 

na engleskom jeziku. 

 

 

 

 

 

Institucijsko 
organiziranje 
volonterskih 
aktivnosti. 

 

Studiji 

UniRi500UniRi500

 

U proteklom razdoblju većina preddiplomskih i diplomskih studijskih programa 

razvijala se na temeljima starih dodiplomskih studija. Značajniji iskoraci u 

formiranju novih studijskih programa napravljeni su na Sveučilišnim odjelima. 

Najveći kreativni pomaci u osmišljavanju studija učinjeni su osnivanjem velikog 

broja poslijediplomskih specijalističkih studija. Iako je pokrenuto nekoliko 

doktorskih programa, najmanji pomaci su se dogodili u području doktorskih 

studija. 

U sljedeće četiri godine očekujem novi val restrukturiranja preddiplomskih i 

diplomskih studija, posebice u organizaciji nastave i procesa učenja kroz 

korištenje novih tehnologija te formiranju većeg broja diplomskih studija. Pritom 

će biti nužno uložiti značajan dodatni napor u osnivanje studija na engleskom 

jeziku kako bi se studiranje u Rijeci u većoj mjeri internacionaliziralo. Posebice 

važnim smatram preuređivanje i ustrojavanje novih umjetničkih studija, 

arhitekture, farmacije i zdravstvenih studija koji s osnivanjem Fakulteta za 

zdravstvene studije dobivaju priliku za razvojni zamah. Usto, kapacitete 

diplomskog studiranja valja usklađivati s povećanom potrebom za vertikalnom 

mobilnošću s drugih visokih učilišta. Stoga, uz organiziranje razlikovnih programa 

cjeloživotnog učenja, bit će potrebno stvoriti pretpostavke za uspostavljanje 

klastera s drugim visokim učilištima, spremnima uskladiti standarde kvalitete s 

onima koji postoje na Sveučilištu u Rijeci. 

Uz povećanje broja diplomskih studenata, u sljedeće četiri godine od iznimne je 

važnosti povećati broj doktorskih studenata i doktorsko studiranje na Sveučilištu 

u Rijeci uskladiti s potrebama transformacije tradicionalnog srednjeeuropskog 

istraživačkog sveučilišta ka sveučilištu s visokom istraživačkom aktivnošću. 

Daljnje unaprjeđivanje studiranja mora preusmjeriti fokus studiranja s nastavnika 

Najveći pomaci 
potrebni u području 

doktorskog 
studiranja. 
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na studenta: studijski programi, sadržajno i organizacijski, trebaju omogućiti 

uspješno studiranje uz realno radno opterećenje studenata i sve veće korištenje 

novih tehnologija u procesima učenja. Zbog toga će biti potrebno investirati 

značajna sredstva i energiju u edukaciju nastavnog osoblja i to ponajprije kroz 

sustavno djelovanje Sveučilišnog centar za obrazovanje nastavnika i razvoj 

učenja. Taj centar će kroz sustav cjeloživotnog učenja nuditi pomoć i usluge, ne 

samo nastavnicima Sveučilišta nego i nastavnicima u cijeloj obrazovnoj vertikali. 

Kvalitetu studiranja, cjelokupni sustav za osiguravanje kvalitete i  akreditaciji 

sustav na Sveučilištu će u sljedeće četiri godine biti nužno temeljito preispitati i 

značajno unaprijediti. Postojeći sustav i standardi usklađeni su sa standardima 

koji se promjenjuju u EU, no provedba i utjecaj istraživanja kvalitete na 

prilagodbu studijskih programa i unaprjeđenje rada nastavnika može se značajno 

poboljšati. Poboljšanja u funkcioniranju sustava za unaprjeđenje kvalitete nužna 

su i kako bi Sveučilište u Rijeci izborilo više autonomije i fleksibilnosti u 

definiranju studijskih i pojedinačnih kurikuluma, fleksibilnost u pokretanju i 

akreditaciji studijskih programa, ali i u izboru svojih profesora, na nacionalnoj 

razini te upravljanju svojim kapacitetima. 

 

 

Cjeloživotno 
obrazovanje 
znanstveno-

nastavnog osoblja. 

 

 

 

 

 

Ulaganje u sustav za 
unaprjeđenje 

kvalitete. 

Cjeloživotno učenje za bolja radna mjesta i razvoj zajednice 

UniRi500UniRi500

 

Sustav cjeloživotnog obrazovanja, iako temeljni dio europskih kvalifikacijskih 

okvira i obrazovnih strategija EU, još uvijek nije zaživio u Hrvatskoj. I u tom 

segmentu obrazovanja Sveučilište u Rijeci je ispred ostalih. U protekle 4 godine 

Sveučilište je stvorilo pravni okvir za pokretanje programa neformalnog 

obrazovanja, pripremilo pravilnik za priznavanje prethodnog učenja, uspostavilo 

akreditacijski postupak i do sada pokrenulo pedesetak akreditiranih programa, 

uključivši i programe Sveučilišta za treću životnu dob. Time Sveučilište u Rijeci 

pokazuje svoju javnu odgovornost i brigu za netradicionalne studente. 

Nakon prvih iskustava, jasno je da je potrebno uspostaviti sveučilišni Centar za 

cjeloživotno obrazovanje, kao sastavnicu Sveučilišta koja će voditi podršku 

programima cjeloživotnog učenja za sve sastavnice, trajno istraživati potrebe 

studenata, građana i poslodavaca i na temelju toga nuditi svoje obrazovne usluge 

i organizirati programe koji omogućuju dogradnju kvalifikacija. Osim Centra, 

smatram da Sveučilište treba posebnim financijskim instrumentima poticati i 

osnivanje programa cjeloživotnog obrazovanja na svim sastavnicama.  

Posebno važnim smatram uspostavljanje Centra za obrazovanje nastavnika koji 

će u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirati programe 

cjeloživotnog obrazovanja nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola, ali i 

za sve nastavnike Sveučilišta u Rijeci. U okvirima Centra za cjeloživotno 

obrazovanja valjat će uspostaviti i program usavršavanja za strateški 

menadžment.  

 

 

Uspostavljen pravni  
okvir za programe 

cjeloživotnog 
obrazovanja. 

 

 

 

Ospostavljanje 
organizacijskog 

okvira za velik broj 
programa 

cjeloživotnog 
obrazovanja. 

 

 

 

Centar za 
obrazovanje 

nastavnika i strateški 



 10 

menadžment.  

Kultura 

UniRi500UniRi500

 

Iako su djelatnici i studenti Sveučilišta sudjelovali u brojnim kulturnim 

događanjima, smatram da razvoj kulturnih aktivnosti treba biti sastavni dio 

institucijske strategije i da Sveučilište treba značajnije utjecati na kulturni život 

grada Rijeke i Županije. Stoga je nužno jačanje kapaciteta za organizaciju 

kulturnih aktivnosti, opsežnije uključivanje studenata u organiziranju kulturnih 

projekata i stvaranju kulturnih sadržaja, uspostavljanje sustava koji će osigurati 

samoodrživost kulturnih projekata, uključivanje ljudi iz regije i iz inozemstva u 

kulturne projekte Sveučilišta, povezivanje s kulturnim aktivnostima Grada Rijeke i 

ostalih općina i gradova u okruženju te osnivanje Studentskog kulturnog centra. S 

obzirom na to da se događaju značajne promjene u načinima komunikacije među 

ljudima očekujem značajne iskorake u razvijanju kulturnih sadržaja kroz 

konvergentne e-medije, te organizaciju punog programa sveučilišne televizije i 

sveučilišnog radija.  

Posebice smatram važnim povezivanje kulturnih aktivnosti s procesima učenja na 

Sveučilištu, osobito u organizaciji cjeloživotnog obrazovanja, poticanju 

poduzetništva u kulturi i povećanju produkcije kulturnih sadržaja kroz nove 

medije. Transmedijski pristup bitan je za iskorake u organizaciji procesa učenja 

na Sveučilištu, ali i za transformaciju Sveučilišta u sveučilište treće generacije. 

Talent i poduzetnička energija su prisutni u značajnoj mjeri među studentima i 

nastavnicima, no sustav, instrumenti i partneri koji će omogućiti veće stvaranje 

sadržaja nisu razvijeni. Stoga, jačanje humanističkog područja i jačanje 

umjetničkih studija kroz novi razvojni zamah Akademije primijenjenih 

umjetnosti, razvijanje studija glume, glazbe i produkcije zvuka smatram 

temeljnim pretpostavkama  za značajniji utjecaj Sveučilišta u kulturnim 

aktivnostima u cijeloj regiji. 

Pored snažne međunarodne vidljivosti Sveučilišta u istraživanjima i obrazovnim 

programima, pojačana međunarodna vidljivost sveučilišta u kulturnim sadržajima 

otvorit će mogućnost pripreme i kandidature grada Rijeke za Europsku 

prijestolnicu kulture 2020 (European Cultural Capital 2020). Pritom valja se 

potruditi i široj javnosti naglasiti iznimnu važnost  snažnih kulturnih aktivnosti 

Sveučilišta i grada i njihov izniman doprinos gospodarskom razvoju. 
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institucijske 
strategije. 

 

 

 

 

 

 

Transmedijsko 
stvaranje sadržaja. 

 

 

Jačanje umjetničkog 
područja. 

 

 

 

 

Rijeka europska 
prijestolnica kulture 

2020. 

Sport 

UniRi500UniRi500

 

Uz brojne servise za studente, koje razvija svako moderno sveučilište, jedna od 

ključnih aktivnosti je i sport na sveučilištu. Stoga u sljedećem strateškom 

razdoblju sveučilišni sport, posebice studentski, treba postati sastavni dio 
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strategije i institucijske politike koja se najvećim dijelom odvija na razini 

Sveučilišta.  

Iako se u proteklom razdoblju bilježe itekako značajni pomaci u organizaciji 

studentskih sportskih natjecanja i sportskim uspjesima riječkih studenata, prije 

svega zahvaljujući entuzijazmu i poduzetnosti studenata organiziranih u Riječki 

sveučilišni športski savez (RSŠS), smatram da u sljedećem razdoblju valja učiniti 

značajnije organizacijske iskorake kako bi se još veći broj studenata i nastavnika 

uključio u sportske i rekreacijske aktivnosti. U tom pogledu valja istaknuti i da je 

RSŠS uspio organizirati nekoliko europskih natjecanja koji su obogatili sportski 

život Grada, ali i samog Sveučilišta.  

Svakako se brži razvoj sveučilišnog sporta, a time i sportskih događanja u Rijeci, 

može očekivati s realizacijom studentskog smještaja te otvorenih sportskih 

terena i sportske dvorane na Sveučilišnom kampusu na Trsatu. Očekujem da će 

se ti projekti realizirati u sljedeće četiri godine, a dobivanje Europskih sveučilišnih 

sportskih igara 2016. (Europske univerzijade), za koje se Rijeka zajedno sa 

Zagrebom već kandidirala, moglo bi značajno ubrzati realizaciju infrastrukturnih 

projekata, novu organizaciju sveučilišnog sporta i uključivanje sportskih 

aktivnosti u sveučilišni kurikulum. 

sveučilišnog sporta. 
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za razvoj 
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Znanstveno istraživanje, stvaranje znanja  
i inovacije su temelj trokuta znanja 

UniRi500UniRi500

 

Sveučilište u Rijeci jest istraživačko sveučilište. No, kao i većina sveučilišta u 

regiji, spada u istraživačka sveučilišta koja istraživanja provode s intenzitetom 

dostatnim za dodjeljivanje doktorata, odnosno obrazovanja, što je i temeljna 

misija tradicionalnog srednjeeuropskog sveučilišta druge generacije. Da bi 

sveučilište moglo vršiti transfer znanja, tehnologije i inovacija prema zajednici i 

privredi, što je temeljna postavka trokuta znanja, razina istraživačkih aktivnosti 

mora biti daleko viša. Stoga i Sveučilište u Rijeci treba ići putem transformacije u 

sveučilište s visokim intenzitetom istraživačke aktivnosti. Ta transformacija 

zahtijeva povećanje broja istraživača i istraživačkih kapaciteta, odnosno ulaganja 

i osiguranje dovoljnih izvora financiranja te djelatnosti. Samo Sveučilište, ali i 

hrvatska država, trebaju osigurati sredstva da bi se taj proces katalizirao, no 

transformaciju treba voditi samo Sveučilište kroz osiguranje dodatnih izvora 

financiranja (fondovi EU, gospodarstvo) za povećanje istraživačkih kapaciteta. Da 

bi se to moglo ostvariti, provedbu znanstvene strategije i politike Sveučilišta valja 

drukčije organizirati.   

Istraživačko sveučilište s visokim intenzitetom istraživačkih aktivnosti vrlo 

temeljito se brine o probiru istraživača i istraživačkim karijerama kroz dobro 

razrađeni sustav koji svakom pojedincu osigurava prikladno mjesto u sustavu 

sveučilišnog istraživanja, ali i omogućuje brže napredovanje u istraživačkoj 

karijeri uspješnih pojedinaca. Takav sustav potrebno je izgraditi i na riječkom 
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Sveučilištu. On se temelji na fleksibilnom portfelju znanstveno-nastavnog osoblja 

i organizacijskih jedinica Sveučilišta, primjeni ključnih elemenata Povelje i 

Kodeksa za novačenje istraživača te organizaciji integriranih doktorskih studija, 

odnosno doktorskih škola (graduate schools). Integrirani doktorski studiji 

trebaju, primarno, omogućiti uključivanje svih raspoloživih kapaciteta na 

Sveučilištu (koji su trenutno samo dijelom iskorišteni), a nedostatnosti 

kompenzirati kroz traženje partnera u gospodarstvu i drugim znanstvenim 

organizacijama u Hrvatskoj i/ili svijetu. 

Posebno osjetljiva faza istraživačke karijere je razdoblje nakon doktorata, osobito 

otvaranje prostora talentiranim pojedincima za razvijanje samostalnog 

istraživanja. Stoga, stvaranje sustava institucijskih potpora za najpropulzivnije 

pojedince smatram temeljnom pretpostavkom za povećanje intenziteta 

istraživačke aktivnosti i širenje mentorskih kapaciteta potrebnih za odvijanje 

doktorskih škola. 

Istraživačko sveučilište podrazumijeva i jasno znanstveno profiliranje odnosno 

prepoznatljivost u istraživanima u kojima postiže svjetski rezultat. Uspješne 

istraživačke grupe i uspješni projekti čine profil, stoga uspješne grupe Sveučilište 

mora podržavati i za to mora imati izgrađene mehanizme i instrumente: kroz 

financiranje, kroz korištenje prostora i kroz vrednovanje osobnog portfelja. No, 

to ne znači da svaki nastavnik na Sveučilištu koji istražuje i kroz istraživanje 

obrazuje ne doprinosi ukupnoj slici istraživačkog sveučilišta. Stoga Sveučilište kao 

akademska institucija treba sustavno štititi pravo akademske slobode u 

istraživanju, posebice ako je ono međunarodno prepoznatljivo ili ako doprinosi 

razvitku zajednice. Drugim riječima, sva područja od prirodnih do društvenih i 

humanističkih valja ujednačeno razvijati, što je i suština istraživačkog sveučilišta 

koje želi biti regionalni lider. 

Uz postojeća istraživanja na sastavnicama Sveučilišta, najveće iskorake očekujem 

na sveučilišnim odjelima i Građevinskom fakultetu jer će golema ulaganja u 

znanstvenu opremu koja će se financirati iz strukturnih fondova EU 2014. stvoriti 

prilike za pokretanje novih istraživanja, dovođenje iskusnih istraživača u Rijeku, 

te partnerstva u široj regiji i s gospodarstvom. Usprkos velikom entuzijazmu, taj 

projekt će se moći ostvariti samo angažiranjem svih snaga na Sveučilištu, stoga 

ću snažno poticati otvaranje tih laboratorija svim istraživačima na Sveučilištu i 

stvaranje širokih interdisciplinarnih timova. Posebice velike šanse vidim u 

području društvenih i humanističkih znanosti kroz suradnju sa Centrom za 

napredno računanje i modeliranje, jer smatram da je već započela era sistemskih 

istraživanja i u tim područjima, te osnivanje međunarodnog Centra za napredne 

studije u društvenim i humanističkim znanostima. Sistemskim pristupom moguće 

je obuhvatiti i povezati skoro sva istraživačka područja. Taj pristup zahtijeva 

modeliranje, odnosno uključivanje različitih profila informatičara, fizičara, 

inženjera, matematičara i drugih stručnjaka. Upravo zato je nužno kadrovski i 

organizacijski i dalje jačati sveučilišne odjele.  Sustavni pristup  već je uhvatio 

doktorski studiji. 
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zamah u biomedicini  (System biology, System medicine) pa je za očekivati da će 

zahvatiti i područje biomedicine na riječkom Sveučilištu. Upravo kroz sistemski 

pristup Sveučilište u Rijeci treba dati svoj doprinos formiranju nove Sveučilišne 

bolnice. Sistemski pristup iznimno je važan u zaštiti okoliša i planiranju održivog 

razvoja, ali i u istraživanjima u području prometa i turizma, što su strateški pravci 

razvoja cijele regije. Sustavni pristup smatram važnim i u istraživanjima 

obrazovanja i procesa učenja, posebice na riječkom Sveučilištu jer postoje snažne 

istraživačke jezgre i u tim područjima. 
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Bolja organizacija - funkcionalno integriranje 
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Funkcionalno integriranje Sveučilišta nastavit će se i u sljedećem razdoblju jer 

bez funkcionalnog integriranja Sveučilište ne može ostvariti svoj ključni cilj: biti 

istraživačko sveučilište s visokim intenzitetom istraživanja niti nastaviti proces 

transformacije u treću generaciju sveučilišta. Pritom, smatram da funkcionalno 

integriranje podrazumijeva organizacijsku samostalnost svih sastavnica, i onih 

koje su pravne osobe i onih koje to nisu, ali i organizacijskih jedinica unutar 

sastavnica. Organizacijska samostalnost zahtijeva višu razinu odgovornosti od 

čelnika i voditelja u provođenju Strategije, a od Sveučilišta i sastavnica 

izgrađivanje mehanizama provjere i javnog izvješćivanja. Funkcionalna integracija 

ne smjera centralizaciji upravljanja na Sveučilištu već joj je cilj šira uključenost, 

djelotvornije korištenje raspoloživih resursa te u konačnici postizanje znatno 

boljeg rezultata s istim resursima. 

Upravljanje Sveučilištem ne smije ovisiti o jednom mandatu, bilo rektora kao 

institucije koja ima zadaću integriranja, bilo dekana, pročelnika ili ravnatelja, koji 

preuzimaju odgovornost za jedan segment rada Sveučilišta. Stoga je u 

upravljanju Sveučilištem i dalje nužno primjenjivati načela strateškog 

menadžmenta kako bi se jednostavnije, bezbolnije i učinkovitije provodile 

potrebne promjene i u konačnici imali bolju organizaciju Sveučilišta na 

zadovoljstvo djelatnika, studenata i svih koji na bilo koji način surađuju sa 

Sveučilištem. Stoga se svi rukovoditelji na Sveučilištu trebaju osposobljavati za 

provedbu postupaka strateškog menadžmenta. Temeljna zadaća strateškog 

upravljanja je najbolje iskoristiti sve postojeće resurse i znanje koje postoji na 

Sveučilištu, te osigurati kontinuitet razvoja, odnosno izbjeći moguće 

diskontinuitete. 

Sveučilište u Rijeci će nastaviti primjenjivati kolegijalni model upravljanja i 

provoditi organizacijske promjene kako bi se povećala učinkovitost. Smatram 

nužnim doraditi i preciznije utvrditi procese odlučivanja te značajnije unaprijediti 

izvršne funkcije na razini Sveučilišta i na razini sastavnica. Nadalje, smatram da su 

Sveučilište i sastavnice sazrjele za uvođenje sustavnog praćenja kvalitete i u 

ostale segmente djelovanja osim nastave: u istraživačke aktivnosti, ali i sve 
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službe, uključujući i rukovođenje. Pritom, i dalje smatram da je kombinacija 

vanjskog vrednovanja i samoevaluacijskog vrednovanja najveća vrijednost u 

razumijevanju kvalitete na Sveučilištu u Rijeci. 

Vrijeme koje dolazi tražit će od svih sastavnica Sveučilišta integrirano 

promišljanje poslovanja jer će zahtjevi i potrebe biti veći od postojećih sredstava, 

a razvojni planovi nužno će zahtijevati uspostavljanje sustava poslovanja koje će 

izravno ili neizravno donositi prihod za odvijanje projekata i razvijanje novih. 

Stoga će „samoodrživost“, „projekt“ i „integrirano promišljanje“  biti ključne 

riječi pri osmišljavanju novih programa. 

U protekle četiri godine djelomično je ostvareno integriranje sveučilišnih servisa 

koji su ustrojeni kao organizacijske jedinice Sveučilišta za funkcionalnu 

integraciju. Zbog restrikcija u zapošljavanju njihovo formiranje je bilo usporeno i 

nije dovršeno te je taj proces nužno nastaviti. U sljedećem četverogodišnjem 

razdoblju osobito važnim smatram jačanje Studentskog centra kao integratora 

društvenog, kulturnog i sportskog života na Sveučilištu, Sveučilišne knjižnice kao 

integratora informacijsko-knjižničnog sustava i Centra za EU projekte kao 

središta za regionalni razvoj te formiranje sveučilišnog Centra za cjeloživotno 

obrazovanje, Centra za doktorske studije, Sveučilišne naklade te Službe za zaštitu 

na radu. 

Veliki strukturne iskorake Sveučilišta očekujem kroz uspostavljanje novog 

Fakulteta za zdravstvene studije, restrukturiranje Akademije primijenjenih 

umjetnosti, preuzimanje i razvijanje glazbenih studija sa zagrebačkog Sveučilišta 

te funkcionalno integriranje Kliničkog bolničkog centra kao prve faze stvaranja 

Sveučilišne bolnice. Nadalje, očekujem stvaranje klastera visokih učilišta u 

Jadranskoj statističkoj regiji, ali i sjevernojadranskih sveučilišta, oko sustavnog 

promicanja kvalitete i mobilnosti, oko združenog razvoja infrastrukture potrebne 

za transfer tehnologije koja će se financirati iz strukturnih fondova EU te oko 

združenog razvijanja programa koji će se financirati kroz kohezijske fondove. 
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Razvoj infrastrukture 

UniRi500UniRi500

 

U razdoblju 2002.-2008. uloženo je 490 milijuna kuna u izgradnju prve faze 

Sveučilišnog kampusa, a u protekle 4 godine dodatnih 90 milijuna kuna za 

dovršetak prve faze, opremanje i stavljanje svih objekata u funkciju. Ulazak 4 

fakulteta i 4 sveučilišna odjela u Kampus predstavljao je iznimno zahtjevno 

organizacijsko domišljanje koje nije dovršeno, posebice u okvirima smanjenog 

financiranja visokog obrazovanja. I u sljedeće 4 godine proces organiziranja 

Kampusa valja nastaviti, uz domišljanje prikladnih poslovnih modela s kojima se 

Sveučilište do sada nije susrelo. Stoga, najprikladnijim smatram postupno 

uvođenje menadžmenta temeljenog na iskustvima američkih sveučilišta, uz 
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neminovne prilagodbe hrvatskim okolnostima. 

Usprkos nepovoljnom okruženju za financijsko poslovanje, sve zgrade su gotovo 

u potpunosti opremljene, što je stvorilo pretpostavke za natjecanje na strukturne 

fondove za nabavku kapitalne znanstvene opreme. Projekt, koji je odobren, od 

18,5 mil. eura počinje se realizirati u 2013., uz očekivani završetak postavljanja i 

početak korištenja opreme tijekom 2014. Ovo će zahtijevati veliko angažiranje 

resursa i reorganizaciju mnogih poslovnih procesa na Sveučilištu. Samo 

instaliranje opreme na sveučilišnim Odjelima i Građevinskom fakultetu, što je 

ključna infrastruktura za transfer tehnologija, zahtijevat će uvođenje novih 

organizacijskih oblika združenih resursa (Core Facilities) i novih oblika poslovanja. 

Osim kapitalne opreme koju će financirati EU, početkom 2013. očekuje se 

donacija temeljne opreme (Galapagos) koja će zadovoljiti većinu potreba Odjela 

za biotehnologiju te Fakulteta za zdravstvene studije. Naravno, prostor  i oprema 

pretpostavka su za dolazak novih ljudi u Rijeku. U 2013. ih dolazi 15, od čega se 

očekuje da će njih desetoro raditi na novoj opremi. 

Zatvaranjem financijske konstrukcije za dovršetak i opremanje objekata prve faze 

Kampusa, odustalo se od prodaje stare zgrade Građevinskog fakulteta koja je 

namijenjena za potrebe Fakulteta za zdravstvene studije. Postupak osnivanja je u 

tijeku i bitno će utjecati na razvojne planove Medicinskog fakulteta. Iako će i taj 

proces biti itekako organizacijski zahtijevan, očekujem da će se tijekom 2013. 

dovršiti te da će vrlo brzo doći do restrukturiranja zdravstvenih studija na 

Sveučilištu. Stoga će u 2013. biti potrebno uložiti dodatna sredstva za opremanje 

kako bi se u kombinaciji s opremom iz donacije moglo planirati značajnije 

unaprjeđenje diplomskih zdravstvenih studija. 

Nastavak izgradnje Kampusa ključan je za ostvarivanje razvojnih planova 

Sveučilišta. U 2013. očekuje se dovršetak pregovora s Europskom investicijskom 

bankom (EIB) o programu vrijednom 250 mil. kuna, kroz koji će se financirati 

izgradnja energane, prva tri paviljona studentskog smještaja, Društveno-kulturni 

centar Kampusa te nadogradnja Fakulteta za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu. Sam proces izgradnje angažirat će velik dio sveučilišnih resursa u 

sljedeće 3 godine. Istodobno će teći i proces projektiranja druge faze 

studentskog smještaja, koji se financira programom Western Balkan Investment 

Fond (WBIF), za koji će se nastojati izboriti financiranje (otprilike 30 mil. eura) u 

prvoj fazi korištenja strukturnih fondova EU (2014.-2015.). 

Nastavak izgradnje Kampusa, odnosno stvaranja temeljnih infrastrukturnih 

pretpostavki za sveučilište treće generacije, uglavnom će se fokusirati na 

financiranje putem strukturnih fondova EU te na neki od oblika partnerstva s 

privatnim investitorima. Početkom 2013. Sveučilište će se prijaviti na natječaj 

WBIF za projektiranje tri fakulteta (Tehnički, Ekonomski i Medicinski) i Sveučilišne 

knjižnice te započeti postupak izbora privatnog investitora s kojim će u 

partnerstvu izgraditi Centar za translacijsku medicinu. 
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Osim infrastrukturnih ulaganja u Kampusu, Sveučilište će dati svu podršku 

financiranju dogradnje predavaonica Fakulteta za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu i Pomorskog fakulteta, preuzeti nekoliko infrastrukturnih objekata 

u Ićićima i Opatiji, bitnih za razvoj poslijediplomskih studija i cjeloživotnog 

obrazovanja, te nastojati pokrenuti sveučilišni hotel zatvorenog tipa u Rijeci.  

Pored Kampusa, ključna infrastrukturna investicija je izgradnja i uspostavljanje 

velikog Znanstveno-tehnološkog parka (STeP II) u Rijeci kroz strukturne fondove 

EU. Taj program, koji bi trebao osigurati uvjete za djelotvorni transfer tehnologija 

i kroz to omogućiti stvaranje 4-5 tisuća novih radnih mjesta u Rijeci će se, 

naravno, realizirati u tijesnoj suradnji s Gradom Rijeka. No, sličan model će se 

ponuditi i drugim općinama i gradovima u okruženju. 

Iz kratkog pregleda projekata na kojima se radi već više godina razvidno je da se 

radi o enormnom povećanju infrastrukture koje će morati biti praćeno brojnim 

kvalitativnim promjenama u procesu učenja i istraživanja, organizacije poslovanja 

i angažiranja ljudi. Da bi se svi ti programi ostvarili bit će potrebno uključiti veći 

broj ljudi, sa svih sastavnica Sveučilišta, te domisliti i pokrenuti nove modele 

poslovanja, prilagođene potrebama upravljanja i provedbe tako opsežnog 

programa. Drugim riječima, razvidno je da će svi dekani, pročelnici odjela i 

ravnatelji sveučilišnih sastavnica morati biti uključeni u realizaciju programa 

razvoja infrastrukture. 
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Središnja uloga Sveučilišta u razvoju grada Rijeke i cijele regije je osigurati 

transfer tehnologije i na taj način ubrzati gospodarsku tranziciju i industrijsku 

transformaciju regije. Pritom valja imati na umu da postoje različiti koncepti 

transfera tehnologije kada su u pitanju sveučilišta.  

Čisti "udžbenički" pristup podrazumijeva izravan ili neizravan prijenos 

istraživačkih rezultata u poslovni sektor kroz znanstveno-tehnologijske parkove ili 

kroz poduzeća koja se naslanjaju na sveučilište. Da bi se takav koncept ostvario, 

sveučilište mora biti istraživačko, s vrlo visokom istraživačkom aktivnošću.  

Premda riječko Sveučilište ima sve elemente istraživačkog sveučilišta, razina 

istraživačkih aktivnosti još uvijek nije dovoljno visoka da bi se mogao jamčiti 

transfer tehnologije. Da bi se riječko Sveučilište pretvorilo iz standardnog 

istraživačkog sveučilišta u sveučilište s visokom, ili čak u sveučilište s vrlo 

visokom, istraživačkom aktivnošću potrebne su godine ulaganja u infrastrukturu, 

ljude, istraživačke aktivnosti te značajno povećanje broja istraživača. Stoga je to 

svakako dugoročni cilj. 

Da bi se ipak osigurao transfer tehnologije, potrebno je promijeniti koncept: iz 

dugoročnog procesa u proces "skraćenog puta". On podrazumijeva prijenos 

tehnologija sa sveučilišta u poslovno okruženje, gdjegod je to moguće i 
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primjereno, no istodobno i dovođenje tehnološki naprednih firmi i investitora u 

Rijeku, u područjima u kojima tehnološki razvoj nije na dovoljnoj razini, koji će 

prenijeti svoju tehnologiju, zapošljavati ljude u regiji te nastaviti razvijati 

tehnologiju u suradnji sa Sveučilištem. Na tom konceptu valja razvijati projekt 

novoga znanstveno-tehnološkog parka (STeP II) te koristiti strukturne fondove 

EU za izgradnju potrebne infrastrukture. Osim uspostavljanja nove regionalne 

industrije (STeP II treba osigurati zapošljavanje 4-5.000 ljudi), dodana vrijednost 

koju ostvaruje STeP II koristit će se za ubrzanje transformacije Sveučilišta u 

sveučilište s visokom istraživačkom aktivnošću. 

Ostvarivanje projekta STeP II, osim intenzivnih aktivnosti na pripremi projektne 

dokumentacije koja se mora realizirati u suradnji s Gradom i Primorsko-

goranskom županijom, podrazumijeva istodobno i redefiniranje regionalnih 

industrijskih odnosno gospodarskih politika. Nove industrijske politike valja 

temeljiti na središnjoj ulozi Sveučilišta, klasteriranju svih dionika (privatnih i 

javnih) koji mogu doprinijeti njihovoj provedbi, poticanju i usmjeravanju ka 

razvoju i korištenju visokih tehnologija u svim područjima gospodarstva te 

uspostavljanje niza instrumenta za provedbu: pravnih okvira, financijskih 

instrumenata, razvoja ljudi i dovođenja ljudi u Rijeku. 

U kontekstu razvoja novih industrija, svakako valja sagledavati i razvoj 

Sveučilišne bolnice, koja uz istraživačko Sveučilište s translacijskim i 

biotehnološkim  istraživanjima te STeP II, treba predstavljati klaster izvrsnosti te 

okosnicu za razvoj zdravstvene industrije. Stoga je realizacija infrastrukturnog 

projekta Sveučilišne bolnice i njezino funkcionalno integriranje u Sveučilište 

jedan od temeljnih pretpostavki za transfer tehnologije u sferi zdravstvene i 

biotehnološke industrije na koju se, po prirodi stvari, nadovezuje turistička i 

obrazovna industrija. 

 

 

Skraćeni put 
transfera tehnologije 

valja temeljiti na 
dolasku tehnologije u 

STeP II i transfer 
prema Sveučilištu. 

 

 

 

 

 

STeP II projekt za 
strukturne fondove 
EU uz redefiniranje 

regionalnih 
industrijskih politika. 

 

 

 

 

Sveučilišna bolnica 
okosnica za razvoj 

zdravstvenog 
klastera i 

zdravstvene 
industrije 

Komunikacijska strategija 

UniRi500UniRi500

 

U mnogim aktivnostima i inicijativama Sveučilište u Rijeci ima lidersku ulogu na 

hrvatskoj visoko-obrazovnoj sceni. No javnost, pa i sami naši zaposlenici i 

studenti, nedovoljno znaju o tome. Na Sveučilištu djeluje niz izvrsnih pojedinaca 

u svim područjima znanosti, ali i pojedinaca koji su izvrsni u obrazovanju i u 

doprinosu zajednici. No vrlo često njihov trud i ideje ne dopiru do ostalih kolega i 

do naših građana. Naše znanstvene i obrazovne inicijative su fragmentirane i 

teško se spajaju. Zbog toga moramo komunicirati ono što radimo kako bismo 

pronašli partnere na fakultetu i na Sveučilištu, kako bismo našli partnere među 

građanima, ali i u političkoj areni i poslovnom sektoru. Sve naše aktivnosti 

usporedive su s onim što se događa na najboljim sveučilištima u Europi i u 

svijetu. No, snaga i postignuća Sveučilišta u Rijeci još uvijek se nedovoljno 

 

 

 

Komunicirati ono što 
radimo kako bismo 

bili vidljivi u zajednici 
i u svijetu. 

 

 

 



 18 

prepoznaju u svijetu i rijetko se koriste kao primjer dobre prakse. Zbog toga 

moramo komunicirati ono što radimo kako bismo bili vidljivi u svijetu.  

U proteklih nekoliko godina učinjeni značajni pomaci u komunikaciji prema 

javnosti i u komunikaciji unutar Sveučilišta. Izgrađen je novi vizualni identitet, 

pokrenut je studentski radio „Sova“ u suradnji s Radio Rijekom, nekoliko TV 

emisija u suradnji s RiTv, unaprijeđen Web, pokrenut interni SP portal itd. U 

sljedeće 4 godine potrebno je pojačati komunikaciju prema javnosti, uspostaviti 

Sveučilišnu televiziju i cjelodnevni radio program, više koristiti Internetske medije 

i društvene mreže za komuniciranje sa studentima i građanima te „proizvoditi“ 

daleko više obrazovnih, kulturnih i zabavnih sadržaja koji će se plasirati kroz 

konvergentne medije. 

 

 

 

 

Obrazovni, kulturni i  
zabavni sadržaji kroz 

konvergentne 
medije. 

Zaključak: Sveučilište u Rijeci na listi 500 europskih sveučilišta 

UniRi500UniRi500

 

Ovaj program rada upućuje samo na ključne smjernice razvoja za sljedeće 

mandatno razdoblje. Sve strukturne promjene koje predlažem imaju za cilj 

stvaranje organizacijskog i regulativnog okvira za provođenje Strategije 

Sveučilišta i postizanje standarda koja vrijede za najbolje organizirana Sveučilišta 

u Europi. No sami standardi nisu jamstvo kreativnosti, inovativnosti i vidljivosti 

Sveučilišta. Njih jamče ljudi. Stoga treba, u sljedećem četverogodišnjem 

razdoblju, učiniti sve kako bi čim veći broj ljudi sa Sveučilišta postao vidljiv i 

prepoznatljiv na međunarodnoj znanstvenoj, obrazovnoj i umjetničkoj sceni. 

Međunarodna vidljivost i prepoznatljivost ljudi ujedno je i međunarodna 

prepoznatljivost i vidljivost Sveučilišta, a zbroj svega što postižu ljudi sa 

Sveučilišta ujedno je slika Sveučilišta koja služi za njegovu tipologiju, ali i za 

rangiranje. U pravilu, rangiranje sveučilišta provodi se na temelju svih onih 

podataka koji su dostupni međunarodnoj javnosti. Smatram da Sveučilište u 

Rijeci spada među 10% najboljih europskih sveučilišta, što je po mnogima 

definicija izvrsnosti, te ovaj program ima za cilj  dovesti Sveučilište u Rijeci među 

prvih 500 europskih sveučilišta. 

 

 

 

Cilj je čim veći broj 
ljudi sa Sveučilišta 
učiniti vidljivim i 

prepoznatljivim na 
međunarodnoj sceni 
jer uspješni ljudi čine 

Sveučilište 
uspješnim. 

 

 

Rijeka, 08. siječnja 2013. 

 

  


