
FILOZOFSKI FAKULTET ZAPOČINJE S NOVIM PROGRAMOM CJELOŽIVOTNOG 

OBRAZOVANJA Prvo stručno usavršavanje talijanskog jezika 

 
RIJEKA Početkom ožujka Filozofski fakultet u Rijeci pokreće program cjeloživotnog obrazovanja 
Stručno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture, a prema riječima prodekanice za 
studijske programe i cjeloživotno obrazovanje prof. dr. Svjetlana Kolić-Vehovec riječ je o programu koji 
omogućuje usvajanje i razvoj širokog raspona profesionalnih vještina potrebnih za obavljanje 
raznovrsnih poslova u svim područjima djelatnosti za koje je nužno poznavanje talijanskog jezika. 
Riječ je o poslovima kao što su nastava talijanskog jezika u hrvatskim školama te u školama na 
talijanskom jeziku, poslovima vezanim uz ugostiteljstvo, turizam i općenito trgovini, međunarodni 
promet i špediciju, kulturnu i poslovnu suradnju te općenito gospodarstvo koje prepoznaje Italiju kao 
zemlju-partnera.  
    – Program se sastoji od dva dijela, a svaki dio traje po tri mjeseca i polaznicima donosi po 15 ECTS 
bodova. Program je multidisciplinaran i obuhvaća polja jezikoslovlja, komunikacije, povijesti, popularne 
kulture, sociologije te općenito kulture. Temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama, 
omogućuje i povećava mobilnost sudionika obrazovnog procesa, kao i njihovu konkurentnost i 
zapošljavanje na tržištu rada. U realizaciji programa, osim profesora Filozofskog fakulteta u Rijeci, 
sudjelovat će i prof. dr. Michele Cortellazzo, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Padovi i ekspert 
u području lingvistike, kao i prof. dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu, pojašnjava prof. dr. Kolić-Vehovec.  
    Dodajući kako će se program dijelom odvijati na talijanskom jeziku prodekanica navodi da je 
podršku programu dao i Konzulat Republike Italije u Rijeci kroz donaciju knjiga te osiguranje 
talijanskog lektora. Uvjet za upis u program je završeni preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski 
studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i jednakopriznati četverogodišnji sveučilišni 
studij prije uvođenja Bolonjske reforme. Također, jedan od uvjeta je i aktivno poznavanje talijanskog 
jezika o čemu treba priložiti potvrdu ovlaštene ustanove ili svjedodžbu završene osnovne ili srednje 
škole na talijanskom jeziku.  
    Natječaj za upis polaznika bit će raspisan krajem veljače, a prema najavama prodekanice, uz 
neposrednu nastavu novi program Filozofskog fakulteta ostvarivat će se i kroz samostalni rad na 
literaturi, te izvršavanjem praktičnih zadataka, uz individualne konzultacije s predmetnim nastavnicima. 
Nastava će se održavati 25 sati mjesečno tijekom 3 mjeseca, a stručno usavršavanje talijanskoga 
jezika, komunikacije i kulture svojevrsna je uvertira u uvođenje novog studija talijanistike koji će se na 
Filozofskom fakultetu početi izvoditi s početkom nove akademske godine.  
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