
TALIJANSKI KONZUL CIANFARANI S REKTOROM SVEUČILIŠTA U RIJECI Kampus – najvažnija riječka 
razvojna investicija 
 

RIJEKA Talijanski konzul Renato Cianfarani na sastanku s rektorom 
prof. dr. Perom Lučinom dao je podršku projektima Sveučilišta u 
Rijeci. Cianfarani i Lučin složili su se da de zajedničke interese o 
suradnji riječkog i talijanskih sveučilišta na obrazovnom, 
znanstvenom i zdravstvenom planu u skoroj bududnosti modi 
pretvoriti u konkretne akcije.  
    – Riječko sveučilište surađuje sa susjednim sveučilištima u Italiji, 
Sloveniji i Austriji, međutim još uvijek nismo dovoljno 
institucionalno povezani i ne koristimo sve potencijale, a riječ je o 
zajednici s ukupno oko 20 tisuda studenata. Potrebna nam je 

politička podrška za tu inicijativu. Dijelimo iste ciljeve i potrebna nam je međusobna suradnja, 
pogotovo u svjetlu usvajanja novog europskog okvira financiranja visokog obrazovanja za sljededih 
sedam godina. Naša je obveza da se zajednički borimo za taj novac, rekao je Lučin.  
    On je talijanskom konzulu predstavio projekt uređenja Sveučilišnog kampusa na Trsatu, kazavši 
kako je riječ o najvažnijoj riječkoj razvojnoj investiciji, koja uključuje i izgradnju sveučilišne bolnice, te 
kapaciteta za razvoj znanstvenih istraživanja.  
    – Borimo se za osiguranje sredstava za izgradnju studentskog smještaja, a željeli bi ubrzati 
izgradnju sveučilišne bolnice, jer taj projekt trenutno presporo napreduje. U bududnosti se 
namjeravamo pozicionirati kao regionalni centar na području, translacijske i regenerativne medicine, 
istraživanja matičnih stanica, te bioinformatike i bioinženjerstva, rekao je Lučin, napominjudi da je na 
IPA program prijavljen projekt nabave znanstveno-istraživačke opreme vrijedan 19 milijuna kuna.  
    Cianfarani je ocijenio da riječko Sveučilište, kao jedno od najvažnijih sveučilišnih centara u 
Hrvatskoj, ima ambiciozne, ali u isto vrijeme realne planove.  
    – Sigurno je da možemo pojačati i proširiti suradnju s talijanskim sveučilištima. Bilo bi dobro da 
zajedno sjednemo i razmislimo što možemo napraviti što se tiče suradnje Italije i Hrvatske te naših 
sveučilišta na prijavama za europske fondove. Sve ono što može potaknuti razvoj ove regije za Italiju 
je od posebnog značaja, rekao je Cianfarani. (A. P.) 
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