
SENAT SVEUČILIŠTA DEFINIRANA CIJENA STUDIJA GLUMA, MEDIJI, KULTURA 

Šerbedžijin studij 20.000 kuna semestar 

Bit će raspisan natječaj za 15 upisnih mjesta, a budući polaznici morat će platiti i troškove 

razredbenog postupka u iznosu od 500 kuna 

RIJEKA Semestar poslijediplomskog specijalističkog studija 

»Gluma, mediji, kultura«, na kojem će predavati Rade 

Šerbedžija, koštat će 20 tisuća kuna po semestru, odluka je 

Senata Sveučilišta u Rijeci. Odlučeno je kako će biti raspisan 

natječaj za 15 upisnih mjesta, a budući polaznici morat će 

platiti i troškove razredbenog postupka u iznosu od 500 kuna. 

Nakon što je Senat prije mjesec dana potvrdio izbor Rade Šerbedžije u trajno umjetničko-

nastavno zvanje na mjestu redovitog profesora te potvrdio provjeru izvoĎenja nastave 

gostujućim umjetnicima Staši Zurovcu i Aleksandru Cvjetkoviću te inozemnim umjetnicima 

Deborah Kinghorn i Nigelu Osborneu, jučer je potvrdu dobila i doc. dr. Robin Carr.  

    Na svečanoj sjednici Senata u povodu Dana Sv 

eučilišta bit će dodijeljene rektorove nagrade za 

studentski aktivizam, i to studentu Tehničkog fakulteta 

Ivanu Roji i studentu Medicinskog fakulteta Igoru 

Salopeku, dok će studentu kulturologije Dorianu 

Cenceru biti dodijeljena nagrada »Student volonter 

godine«. U sklopu Dana Sveučilišta bit će održana 

radionica o strateškom menadžmentu, za čelnike 

sveučilišnih sastavnica od 17. do 19. svibnja, a za 

rektore hrvatskih sveučilišta 20. svibnja, sve u izvedbi 

stručnjaka sa Sveučilišta u Georgiji.  

    Članovi Senata potvrdili su izbor prof. dr. Alana 

Šustića za dekana Medicinskog fakulteta, a potvrĎen je 

i izbor u trajno zvanje redovitih profesora prof. dr. 

Darka Manestra i prof. dr. Siniše Volarevića, dok je u 

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na 

vrijeme od pet godina potvrĎen izbor prof. dr. Marije 

Kaštelan, prof. dr. Vladimira Mićovića i prof. dr. 

Sonje Pezelj-Ribarić, takoĎer s Medicinskog fakulteta.  

    Na sjednici Senata usvojena je odluka o osnivanju 

Sveučilišnog informatičkog centra kao integrativne 

ustrojbene jedinice Sveučilišta sa sjedištem u zgradi 

sveučilišnih odjela u kampusu na Trsatu.  
 

Potpora promjenama Zakona 

  

Sveučilište u Rijeci prvo je hrvatsko 

sveučilište koje je dalo potporu novim 

prijedlozima Zakona o znanosti i 

visokom obrazovanju. Senat riječkog 

Sveučilišta zaključio je da podržava 

»smjer predloženih zakonskih 

promjena u području visokoga 

obrazovanja i znanosti u smislu 

napuštanja modela državnog 

upravljanja sveučilištima te na tom 

tragu uvoĎenje modela državnog 

nadzora«. No, prema zaključku 

Senata, u prijedlozima nacrta postoji 

niz rješenja koje je nužno raspraviti i 

poboljšati te je stoga upućen poziv 

ministru Radovanu Fuchsu na 

»strukturiranu tematsku raspravu«, 

što bi trebala biti održana na jednoj od 

sljedećih sjednica ovog tijela. »Senat 

smatra da su za daljnju provedbu 

reforme sustava visokog obrazovanja 

i znanosti potrebni ljudi osposobljeni 

za strateški menadžment, kao i 

dodatno investiranje u sustav, zbog 

čega zaključuje da je prije drugog 

čitanja potreban jasan stav Vlade o 

daljnjem ulaganju u reformu«, 

zaključak je Senata. 
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