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Uvod 
Izvješće o provedbi Strategije u 2011. godini sastavljeno je na temelju izvješća sastavnica Sveučilišta. 
Strategija Sveučilišta usvojena je u travnju 2007., a Sveučilišni Savjet ju je potvrdio u svibnju 2007. 
Sustavno provođenje započelo je ujesen 2007. 

Čelnici svih sastavnica Sveučilišta dužni se na kraju godine podnijeti izvješće o provedbi Strategije na 
sastavnicama Sveučilišta te provesti raspravu na svojim vijećima. Pored službenog financijskog 
izvješća i završnog računa, koje čelnici sastavnica podnose na usvajanje Senatu Sveučilišta, izvješće o 
provedbi Strategije je ujedno i službeno, Statutom Sveučilišta propisano, izvješće o radu čelnika.b 

U izvješću za 2011. zbirno se analiziraju sve indikatori Strategije, utvrđuju i analiziraju trendovi u 
izvršavanju zadataka u odnosu na prethodnu(e) godinu(e). Zbog što jednostavnijeg fokusiranja, stanje 
svakog indikatora opisano je u desnom stupcu trima simbolima kojima se može jednostavno pratiti 
napredovanje provedbe Strategije.sastavnice Sveučilišta. 

  
  Ostvareni značajni pomaci u 2011. 

 
 Poduzete neke aktivnosti, ali bez značajnijih pomaka. 

 
 Nisu poduzete aktivnosti ili se ne bilježi nikakav pomak. 

 

 

Osnovni pokazatelji aktivnosti Sveučilišta u 2011. godini 

 

Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Rijeci u 2011. godini* 

studenti 

zaposlenici u 
znanstveno-
nastavnim, 
nastavnim i 
suradničkim 

zvanjima 

stručni 
suradnici 
(stručna 
zvanja) 

znanstveni 
novaci 

administrativno-
tehničko i 

pomoćno osoblje 

ukupno 
zaposlenih 

18.270 1.002 25 183 480 1.690 

Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci (Struktura zaposlenih_redovna djelatnost) 
*na dan 31. prosinca 2010. 

 
 

Novozaposleni na Sveučilištu u Rijeci u 2011. godini 

Znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja 3 

Nastavna zvanja 0 

Suradnička zvanja 0 

Stručna zvanja 0 

Tehničari i laboranti 0 

Administracija i pomoćno osoblje 0 

UKUPNO 3 

Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci (Struktura zaposlenih_redovna djelatnost) 
*Navedena su nova radna mjesta. 
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Znanstveni projekti na Sveučilištu u Rijeci u 2011. godini 

Društvene znanosti 49 

Humanističke znanosti 22 

Tehničke znanosti 44 

Biomedicinske znanosti 94 

Prirodne znanosti 19 

Izvor: Izvješća sastavnica 
 
 

bBroj obranjenih doktorata na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 2011. godini 

Ekonomski fakultet 14 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 6 

Filozofski fakultet 9 

Medicinski fakultet 49 

Pomorski fakultet 3 

Pravni fakultet 1 

Tehnički fakultet 8 

UKUPNO 90 

Izvor: Knjiga doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci 
 
 

Rekapitulacija iskorištenih sredstava iz proračuna u 2011. godini* 

Plaće (konto 31) 236.555.404,53 

Materijalni troškovi (konto 32) 19.329.093,67 

Stipendije (konto 37) 3.697.200,00 

Zdravstveno osiguranje i studentski programi (konto 38) 535.295,00 

UKUPNO - sredstva ostvarena iz proračuna 260.116.993,20 

Izvor: Financijska služba Sveučilišta u Rijeci (lump sum) 
*za redovnu djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

 
 

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2011. godini 

Prihodi iz proračuna 319.936.887,00 

Prihodi iz vlastite djelatnosti 88.798.549,00 

Prihodi iz ostalih izvora 22.971.450,00 

Ukupno 431.706.886,00 

Izvor: Godišnji obračun Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu 
 
 

Rashodi i izdaci ostvareni u 2011. godini 

Rashodi za zaposlene 293.301.365,00 

Materijalni rashodi 101.173.477,00 

Rashodi za kapitalnu izgradnju 20.223.618,00 

Ostali rashodi 12.182.031,00 

Ukupno 426.880.491,00 

Izvor: Godišnji obračun Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu
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 Aktivnosti koje su sastavnice poduzele u vezi provedbe  
Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. 

APU - tijekom protekle 2011. godine na APU  je obavljena smjena Uprave, nakon ostavke i razrješenja na vlastiti zahtjev 
bivšeg dekana 

- nova Uprava intenzivirala je rad na aktivnostima provedbe Strategije SuRi što je rezultiralo donošenjem vlastite 
Strategije za daljnje dvogodišnje razdoblje u kojoj su definirani strateški ciljevi i zadaci 

- kvalitetan studijski program ostaje temelj strateške vrijednosti APU te je započet proces revizije postojećih programa 
- doneseni su dokumenti Politika kvalitete APU i Priručnik za kvalitetu studiranja na APU 
- u studenom 2011. obavljena je  vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete APU od strane 

Povjerenstva AZVO; u svrhu pripreme za taj posjet i postupka tzv. audita obavljen je niz aktivnosti: proširen sastav 
Odbora za sustav kvalitete, čime je više dionika uključeno u njegov rad, provedene SWOT analize studijskih programa 
za nastavnike i studente. 

- od ostalih aktivnosti APU izdvaja: 
- ponovno ustrojena dva odsjeka  
- osnovano Povjerenstvo za nastavu 
- uvedena praksa održavanja tematskih sjednica Vijeća APU 
- obilježen Dan APU, izložba radova, Nagrada najboljem studentu/ici sukladno novousvojenom Pravilniku o Nagradi 

APU  
- smanjena vanjska suradnja /ugovori na supotpis rektoru SuRi, te ostaje problem  podmirenja troškova te suradnje  
- obnovljena međunarodna suradnja s Visokom školom u Aachenu 
- potpisani institucionalni ugovori o suradnji s tvrtkom Alveus d.o.o. koja djeluje u prostorima Znanstveno-

tehnologijskog parka SuRi i s Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, dogovori za suradnju s HNK I. pl. Zajca Rijeka 
- dogovorena međuinstitucionalna suradnja s akademijama Zagreb i Split za realizaciju studentskih radionica 
- pokrenuta inicijativa za izradu prijedloga studijskih programa poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija 

iz područja slikarstva i primijenjene umjetnosti 
- Senatu SuRi predložena smanjena upisna kvota na preddiplomskim studijima radi poboljšanja omjera 

nastavnik:student i podizanja kvalitete studiranja te usklađivanje s realnim potrebama tržišta i upošljavanjem 
diplomiranih studenata 

- daljnje uvođenje evidencije studija kroz sustav ISVU za I. i II. godinu studija  
- donesen Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini i usklađen Pravilnik o radu 
- donesena odluka o načinu isplate naknade troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenicima koji imaju više od 

100 km od mjesta stanovanja do mjesta rada, obzirom da ne postoji odluka nadležnog ministarstva 
- izvršena analiza korištenja prostora nastavnika i studenata  
- omogućeno korištenje novih prostorija za rad Studentskog zbora, studentskih udruga i alumni koji je započeo sa 

svojim radom  
- stručne službe i dalje podkapacitirane, financijsko-računovodstvene poslove i dalje obavlja služba FF što je trošak 

za APU, 1 zaposlenica zaposlena na administrativnim poslovima na vlastita sredstva, zabrana zapošljavanja 
predstavlja problem, posebno u segment asistenata 

- u integrirane zajedničke službe SuRi Službu održavanja i Informatički centar prešlo 4 zaposlenika Tehničke službe i 
1 zaposlenik Informatičke službe APU što predstavlja veliki operativni problem na APU 

EF - EF se kontinuirano uključuje u projekte koje Europska komisija financira u okviru različitih programa (primjerice Jean 
Monnet Information and Research Activities, Jean Monnet Chair "ad personam", Jean Monnet Multilateral Research 
Groups, IPA, ASO Research Cooperation and Networking, ORF – Transnational Projects in SEE); 

- uveden novi poslijediplomski specijalistički studij "Ekonomija energetskog sektora"; 
- planom izdavačke djelatnosti obuhvaćeni su e-udžbenici koji se svake godine redovito objavljuju na webu; 
- organizirana VIII. međunarodna znanstvena konferencija "Economic Integration, Competition and Cooperation";  
- organizacija 57. međunarodnog kongresa AIELF "Refondation financiere, sorties de crise et nouvelles stratégies de 

croissance économique", u Opatiji 2011. godine, u suradnji s Université de Paris-Panthéon-Assas i Međunarodnim 
udruženjem ekonomista frankofona (AIELF); 

- povodom 50 godina osnutka EF organiziran znanstveni okrugli stol Gospodarsko - socijalni razvitak hrvatskog društva 
tijekom proteklih 20 godina samostalnosti – uspjesi,  zablude i pogreške; 

- organizirana je VII. međunarodna ljetna škola "Međunarodno okruženje i europske integracije"; 
- organizirana multidisciplinarna međunarodna znanstvena radionica "Statistical Analysis of Financial Data" u suradnji s 

Humboldt-Universität zu Berlin, Njemačka, uz sudjelovanje inozemnih predavača; 
- vanjsko vrednovanje Ekonomskog fakulteta u Rijeci provedeno je u proljeće 2011.; 
- s ciljem povećanja broja objavljenih radova (znanstvenih članaka objavljenih u časopisima referiranim u bazama 

Thomson Reutersa i ostalim međunarodnim časopisima), Strategijom EF postavljen je zadatak poticati objavljivanje 
radova u međunarodnim publikacijama. U tom pogledu Fakultet je predvidio financijsku stimulaciju znanstvenicima za 
svaki objavljeni rad u Current Contents bazi; 

- EF daje financijsku potporu znanstvenicima koji nemaju vlastiti projekt, posebno asistentima i znanstvenim novacima, 
za odlazak na međunarodne konferencije koje im omogućavaju objavljivanje radova u međunarodnim publikacijama; 
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- EF i dalje radi na podizanju kvalitete vlastitog časopisa, kako bi časopis bio uvršten i u najugledniju Current Contents 
bazu  i time omogućio znanstvenicima Fakulteta da objave radove najvišeg ranga;  

- u 2011. godini u kontinuitetu se održavaju aktivnosti Udruge diplomiranih studenata EF ALUMNI EFRI Rijeka te je 
slijedom toga održano šest samostalnih aktivnosti. 

FF - povećala se suradnja s inozemnim sveučilištima i institucijama. Potpisana su 4 nova ugovora o suradnji, tako da sada 
FF ima potpisane ugovore s 20 europskih sveučilišta, kao i sa Sveučilištem u Pekingu, i institucija (iz 12 država) za 
razmjenu i mobilnost studenata i nastavnika. Povećan je broj stranih studenata kojima je MZOS dao stipendiju za 
učenje hrvatskog jezika u Riječkoj kroatističkoj školi (8 u odnosu na 3 u 2010. g.).  

- povećao se broj prijava na međunarodne projekte (14 u odnosu na 8 u 2010. g.), kao i broj tekućih međunarodnih 
projekata (7 u odnosu na 6 u 2010. g.). 

- znatno su se povećala sredstva za znanstveno-istraživačke projekte (2.705.615,00 kn u odnosu na 773.000,00 kn u 
2010. g.) 

- povećan je broj obranjenih doktorata na postojećim studijima. 2011. g. je bilo 9 obranjenih doktorata,  dok je u  2010. 
g. bilo obranjeno 6; povećan je broj nastavnika koji su bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima (16 u odnosu na 10 
u 2010. g.) 

- pri kraju je izrada prijedloga za pokretanje dva nova doktorska studija (Psihologija i Pedagogija) 
- smanjen je broj znanstveno-nastavnog osoblja (72 u odnosu na 77 u 2010. g.) 
- dobili su jednog znanstvenog novaka, što je manje nego 2010. g. (3); od sljedeće akademske godine pokreću se 2 

nova doktorska studija za čije će nesmetano funkcioniranje biti potrebno još 10 novih znanstvenih novaka; kao što je 
najavljeno, do kraja 2012. godine, Ministarstvo ne namjerava otvarati nova radna mjesta, tako da nam je od vitalnog 
značaja pomoć i zaštita SuRi, predviđen Strategijom SuRi, te Strategijom razvoja FF, s obzirom na plan istraživačkoga 
razvoja FF, s isticanjem podataka da je prema evidenciji Ministarstva od 2004. godine zabilježen stalni pad broja 
odobrenih novih radnih mjesta, poglavito na humanističkom znanstvenom području 

- poticali smo kolege, posebno mlađe, na objavljivanje radova u međunarodnim publikacijama indeksiranim u CC i SCI 
bazama; tijekom 2011. g. objavili su 6 radova indeksiranih u CC,  7 u  SCI, 2 u SCI Expanded,  5 u Arts & Humanities 
Citation Indeks; time znanstvenici s FF sudjeluju u međunarodnoj vidljivosti SuRi 

- na FV jednoglasno je usvojen dokument Strategije razvoja FF za razdoblje 2011. - 2015. g. 
- osnovan je Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju (s ciljem boljeg povezivanja s gospodarstvom) 
- udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima nije se smanjio, nego je narastao (s 7,61% na 8,79%) 
- povećao se broj ugovora s gospodarstvom 
- uspješno je okončan postupak akreditacije programa preddiplomskoga dvopredmetnog studija Talijanski jezik i 

književnost i postupak akreditacije Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja (nositelji su Odsjek za 
anglistiku i Odsjek za germanistiku); na studij Talijanskoga jezika i književnosti izvršen je i upis studenata, a upis 
studenata na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja planira se najesen 2012. godine 

- FF sustavno radi na unapređivanju cjeloživotnoga obrazovanja te su tijekom 2011. godine održani programi Dopunsko 
pedagoško i psihološko obrazovanje nastavnika (60 ECTS-bodova), Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i 
prevodioce (bez ECTS-bodova) te Stručni seminar talijanskoga jezika, komunikacija i kulture (15 ECTS-bodova). I 
sami programski sadržaji nastoje se dograđivati i unaprijediti – nakon održanog prvog ciklusa Primijenjenoga tečaja 
hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce program je upućen u proceduru odobravanja ECTS-bodova i odobreno je 10 
ECTS-bodova; ovdje je posebno koristan rad Centra za obrazovanje nastavnika 

- sustavno se obogaćuje ponuda izbornih kolegija, osobito onih u statusu communis (kolegiji koje mogu birati studenti 
svih studijskih grupa) ne samo kroz ponudu koju omogućuje boravak gostujućih nastavnika na FF nego i kroz 
poticanje stalno zaposlenih nastavnika Fakulteta da povećaju ponudu svojih izbornih kolegija 

- intenzivirana su redovita gostovanja nastavnika s vrhunskih inozemnih sveučilišta (na preddiplomskim, diplomskim i 
doktorskim studijima), kao i gostovanja stručnjaka iz prakse i njihovo sudjelovanje u nastavi. 

- djelatnici FF ostvaruju redovite i brojne  poslovne kontakte s poduzećima i javnim institucijama (Agencija za 
obrazovanje, Institut za razvoj obrazovanja, Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Odjel za društvene djelatnosti 
PGŽ, KBC Rijeka i dr.) u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih programa 

- tijekom 2011. g.dovršen je veći dio radnji u postupku preseljenja FF u pripadajući novi prostor na Sveučilišnom 
kampusu; najkasnije do početka akademske godine 2012./2013. očekuje se  dovršetak svih radnji u punom opsegu i 
na odgovarajući način s obzirom na obveze sudionika u građenju 

FMTU - na temelju Strategije SuRi usvojio je Strategiju razvoja FMTU za period od 2015. godine. Cilj donošenja Strategije bio 
je integrirati specifične ciljeve FMTU, uz istodobno uvažavanje odrednica Strategije SuRi  

- proveo je brojne aktivnosti nastojeći ostvariti zacrtane ciljeve Strategije SuRi, te Strategije Fakulteta, od kojih se 
posebno može izdvojiti sljedeće: 

 Smanjena je upisna kvota studenata kako bi se poboljšao omjer nastavnik:student i povećala kvaliteta 
nastavnog procesa 

 Zaposleni su novi asistenti  
 Uveden je poticajni sustav za stalno znanstveno usavršavanje u zemlji i inozemstvu, s posebnim naglaskom na 

mlađe kadrove 
 Bitno  unaprijeđena suradnja s gospodarstvom i okruženjem (potpisani sporazumi o suradnji s krovnim 

udrugama u turizmu, reguliran odlazak asistenata na stručnu praksu, realizirani stručni projekti, angažirani 
stručnjaci i iz prakse kao gosti predavači) 

 Izvršena inovacija nastavnog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i 



Provedba Strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2011. godini 

 
© Sveučilište u Rijeci 2010. 

 
6 

ugostiteljstvu“  
 Proveden cjeloviti postupak pripreme preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“ i 

diplomskog studija „Održivi razvoj turizma“ 
 Pokrenuto izvođenje programa poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u 

turizmu i ugostiteljstvu“ 
 Proveden cjeloviti postupak pripreme za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog 

razvoja“ 
 Pokrenuto izvođenje programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu“ 
 Proveden cjeloviti postupak pripreme za izvođenje poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni 

turizam“ 
 Izrađen prijedlog novih diplomskih studija (postupak recenziranja programa u tijeku) 
 Sklopljeni sporazumi o suradnji s nizom institucija iz inozemstva 
 Aktivnosti na rješavanju prostornog problema (pripreme za izgradnju aneksa zgrade) 
 Aktivna suradnja sa studentima u vezi svih pitanja 
 Značajne aktivnosti na poticanju mobilnosti kako studenata, tako i nastavnika i suradnika 

GF ▪ Strateški cilj 1. Oformljena je radna grupa za pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture te izrađen 
prijedlog studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Građevinarstvo u okvirima europske 
građevinske regulative“ koji je usvojen na Fakultetskome vijeću. Također, na Fakultetskome vijeću usvojen je 
program cjeloživotnog učenja pod naslovom Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području 
procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Broj studenata na 
jednog nastavnika (uključujući i asistente) smanjen je na 12.8. Smanjen je postotak studenata koji su nakon prvog 
upisa prve godine ostvarili 60 ECTS bodova i po potrebi su primjenjivane Mjere za poboljšanje uspješnosti studiranja 
na SuRi.  

▪ Strateški cilj 2. Usvojen je Strateški plan znanstvenih istraživanja na GF SuRi za razdoblje 2011-2015, koji slijedi i 
razrađuje zadatke Strategije Fakulteta za razdoblje 2010-2015. U Strateškome planu analiziran je znanstveni 
potencijal i položaj GF u znanstvenom i poslovnom okruženju te specificirani očekivani ishodi Programa. U 
Programu su navedene znanstvene teme koje GF namjerava istraživati kao i pokazatelji uspješnosti njegove 
provedbe. Prijavljeno je više znanstveno-istraživačkih projekata unutar programa Hrvatske zaklade za znanost, a GF 
je odobreno financiranje za nastavak provedbe zajedničkog hrvatsko-japanskog projekta. Broj znanstvenih radova 
objavljenih u časopisima citiranim u najprestižnijim bazama na razini je prošlogodišnjeg, a upisana je četvrta 
generacija polaznika doktorskoga studija.  

▪ Strateški cilj 3. Zaposlena su dva nastavnika (s udjelom od po 50% radnog vremena) u znanstveno-nastavnom 
zvanju te dva znanstvena novaka koji sudjeluju u nastavi. Udio vlastitih prihoda u proračunu GF malo je povećan, a 
udio prihoda od školarina smanjen.  

▪ Strateški cilj 4. I u ovoj godini su nastavnici GF bili uključeni u davanje savjetodavnih usluga gospodarstvu i lokalnoj 
zajednici te aktivni u odborima za zaštitu okoliša i prostorno uređenje gradova i općina Primorsko–goranske 
županije. Malo je povećan udio prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici. Studenti i nastavnici 
GF su i ove godine sudjelovali u volonterskim programima Sveučilišta. 

▪ Strateški cilj 5.  Povećan je broj studenata koji su u sklopu programa razmjene i mobilnosti gostovali na inozemnim 
sveučilištima. 

MF - tijekom 2011. godine započelo se s provedbom nekih od strateških ciljeva MF za razdoblje od 2010.-2015. godine, a 
koji se mogu svesti na četiri prioritetna područja: 

1) Sveučilišna bolnica 
2) Centar za translacijska medicinska istraživanja – „TransMedRi“ 
3) Infrastruktura i prepoznatljivost Medicinskog fakulteta 
4) Povećati kompetitivnost svih nastavnih programa 

OB - Oformljen je stručni tim koji se brine o provedbi strategije i uspoređuje rezultate provedbe u odnosu na protekle 
godine. 

- Trenutno se na OB odvijaju istraživanja na 4 MZOS projekta, 6 projekata iz ostalih izvora (od čega su 3 financirana iz 
inozemnih izvora) a 11 nastavnika je uključeno u projekte na drugim institucijama. 

OF - OF je poduzeo u 2011. godini niz aktivnosti u cilju provedbe strategije Sveučilišta na nastavnoj, znanstvenoj i 
popularizacijskoj razini. 

▪ Studiji i studenti: 
- u akademskoj godini 2011./2012. započelo je izvođenje novog preddiplomskog studija Fizika koji ima pet izbornih 

smjerova (istraživačka fizika, znanost o okolišu, matematika, informatika, filozofija); od navedenih pet smjerova, na tri 
smjera (matematika, informatika, filozofija) moguć je odabir između nastavničkog i nenastavničkog usmjerenja; to u 
konačnici rezultira s osam različitih profila na preddiplomskom studiju - takav fleksibilni akademski program 
preddiplomskog studija sukladan je potrebama zajednice, gospodarstva i razvitka društva 

- tijekom 2011. godine postupak akreditacije na razini SuRi prošla su 3 nova diplomska studija, od kojih dva zamjenjuju 
dva postojeća diplomska studija (dvopredmetni nastavnički diplomski studiji: Fizika i matematika, Fizika i informatika), 
dok je treći dvopredmetni nastavnički diplomski studij Fizika i filozofija potpuno nov smjer; sva tri diplomska studija 
imaju pozitivne recenzije i odobrenje Senata, no od jeseni 2011. godine se čeka da AZVO započne svoj dio postupka 
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akreditacije 
- u pripremi su još dva nova diplomska studija 
- novi studiji doprinose povećanju broja multidisciplinarnih programa koji uključuju više od 1/4 nastavnika iz drugih 

područja (tehničke, društvene, humanističke znanosti); u konačnici bi udio multidisciplinarnih programa na Odjelu za 
fiziku znatno nadmašio postavljeni zadatak od 20% 

- u cilju povećanja učinkovitosti studiranja posebna se pozornost pridaje prilagodbi studijskih programa 
▪ Znanstveni rad: 
- potiče znanstvene aktivnosti koje vode na prijavu znanstvenih projekata čime se stvaraju preduvjeti za povećanje broja 

znanstvenih novaka i aktivnih mentora; u okviru institucijske brige za razvitak istraživačkih karijera, Odjel daje svu 
moguću podršku znanstvenim novacima i asistentima, uključujući i financijsku 

- na OF postoje tri znanstvena projekta financirana od strane MZOS-a te dva znanstvena projekta financirana iz drugih 
izvora; pojačana je međunarodna znanstvena suradnja u okviru nacionalno i međunarodno financiranih projekata; dio 
djelatnika uključen je u znanstvene projekte na drugim hrvatskim i stranim znanstveno-istraživačkim institucijama; 
poseban doprinos znanstvenoj aktivnosti Odjela daje uključivanje u rad međunarodnih kolaboracija 

- sve navedeno rezultiralo je povećanjem znanstvene produkcije za 13,64% u odnosu na proteklu godinu 
- kao mjera znanstvene produkcije uzet je broj publikacija u međunarodnim časopisima navedenim u CC bazi 
▪ Popularizacijske aktivnosti: 
- u tijeku 2011. godine proveden je niz organiziranih popularizacijskih aktivnosti: 

- predstavljanje Odjela na Smotri SuRi 
- popularna predavanja  
- promidžba Odjela u medijima 
- sudjelovanje u popularizaciji fizike aktivnim djelovanjem u raznim strukovnim udrugama 
- povodom godine Ruđera Boškovića objavljen je opsežan prilog Novom listu u kojem su promovorani i studiji na OF 
- veći broj medijskih nastupa i interview-a na drzavnoj i lokalnim TV stanicama, radio stanicama, dnevnim novinama i 

drugim tiskovinama 
- 1 djelatniku OF dodijeljena je Godišnja nagrada PGŽ-a za popularizaciju znanosti u 2011. g. 

OI - OI poduzeo je u 2011. godini niz aktivnosti u vezi provedbe Strategije SuRi na nastavnoj i znanstvenoj  razini 
- uz preddiplomski i dva diplomska studija informatike OI je u 2011. g. radio na osnivanju poslijediplomskog doktorskog 

studija „Informatika“, koji je 18. siječnja 2012. i upisan u Upisnik studijskih programa MZOS-a   
- uz nastavni i znanstveni rad na OI nastavljena su predavanja nastavnika Odjela i gostujućih predavača u sklopu četiri  

cjeline: 
- Research Class predavanja 
- Business Class predavanja 
- Open Class predavanja i 
- predavanja nastavnika i suradnika OI. 

- u 2011. godini na OI je održano 8 međunarodnih pozvanih predavanja u okviru Research Class, Istraživačkog 
seminara iz informatike te 8 internih Research Class istaživačkih seminara koje su održali nastavnici Odjela; cilj ovih 
predavanja je predstaviti rezultate rada pojedinih istraživačkih skupina kao i najnovije doktorate u regiji, te trendove u 
istraživanjima iz područja računarstva i informacijskih znanosti. Posredni ciljevi Istraživačkog seminara iz informatike 
su i izgradnja znanstveno-istraživačke mreže OI, koja će omogućiti lakše povezivanje, predlaganje i pokretanje novih 
znanstvenih projekata 

- posredni cilj je upoznati studente informatike s naprednim temama iz računarstva i informatike, koji se dugoročno 
planiraju razviti u smjeru međunarodnog doktorskog studija 

- u sklopu Business Class predavanja gostuju predavači i iz gospodarstva, prije svega iz informatičkih tvrtki; cilj ovih 
predavanja je prikazati studentima i nastavnicima OI projekte i proizvode iz informatike, te omogućiti suradnju 
studenata i potencijalnih poslodavaca; u 2011. godine održana su 2 predavanja 

- u sklopu Open Class predavanja studenti, nastavnici i gosti održavaju predavanja o programskim proizvodima 
otvorenoga koda (Open Source Software), koja se odvijaju u suradnji s hrvatskom Udrugom Linux Korisnika i Linux 
Lab-a udruge studenata TF 

- istraživački seminari nastavnika i suradnika OI imaju za cilj predstaviti napredovanja na izradi doktorskih disertacija, 
najnovije znanstvene radove i istraživačke projekte SuRi iz područja informacijskih i računarskih znanosti 

- znanstvenici OI nositelji su 3 znanstvena projekta koje financira MZOS; sudjeluju i na tri međunarodna projekta 
- objavljena su 3 udžbenika, od toga 2 sveučilišna 
- djelatnica OI, izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić dobila je prvu nagradu za najbolji e-kolegij na SuRi 
- članovi Oi intenzivno se bave znanstvenim radom te tako stječu uvjete za izbor u određena znanstvena zvanja:  

- 1 nastavnik  napredovao je u zvanje docenta 
- djelatnici OI surađuju s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu (FF u Zagrebu, FOI, FER, Institut 

„Jožef Stefan“, Ljubljana, Pedagoškim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani, College of Engineering and IT, Georgia 
Southern University, USA) 

- nastavnici OI sudjelovali su u izvođenju nastave i na studijskim programima sastavnica SuRi (PoF, PF, TF, APU), 
na studijskom programu sastavnice (OET) Sveučilišta u Puli 

- OI je predstavljen na Smotri SuRi, organizirana su predavanja po nekim srednjim školama u Rijeci, Pazinu, 
Ogulinu, Delnicama 

- djelatnici koriste   e-learning u velikom broju kolegija (48 kolegija u akademskoj godini 2010./2011. i 53 kolegija u 
2011./2012.  
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OM - u ožujku 2011. godine osnovan je Alumni klub OM čime se otvorila mogućnost za bolje praćanje zapošljivosti 
studenata koji završe studije OM; Alumni klub OMbit će udruga koja okuplja sve one koji su završili studij matematike 
u Rijeci, na OM ili na nekoj od institucija prethodnica, od osnutka studija matematike u Rijeci do današnjih dana 

- na temelju Odluke Senata SuRi s 25. sjednice održane dana 25. ožujka 2011. godine i upisa studijskog programa u 
Upisnik studijskih programa kojeg je izvršio MZOŠ 20. rujna 2011. pokrenuto  je izvođenje studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog studija Diskretna matematika i primjene u trajanju od dvije godine čijim se završetkom stječe 
120 ECTS bodova; studijski program studija Diskretna matematika i primjene prvi je nenastavnički diplomski studij 
matematike na SuRi koji će pridonijeti ostvarenju strateškog cilja razvoja prirodnih znanosti razvojem kadrova koji 
znaju primijeniti odgovarajuće matematičke metode za unaprjeđivanje procesa planiranja i provođenja eksperimenata; 
kako su teorija kodiranja i kriptografija jedni od glavnih sadržaja ovog studija, studij također pridonosi ostvarenju cilja 
razvoja istraživanja ICT tehnologija 

- tijekom 2011. godine ciklusima praćenja kvalitete upravljao je Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete OM; 
pravna regulativa definirana je Priručnikom za kvalitetu SuRi; također je nastavljeno  praćenje kvalitete nastave putem 
studentskih anketa, analizirani su rezultati anketa nastavnog osoblja Odjela za matematiku provedenih u okviru 
projekta „Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa“ 

- Odbor je proveo analizu prolaznosti studenata u akademskoj godini 2010./2011. koja je pokazala da na OM nema 
kolegija s prolaznošću ispod 50% te nije potrebno provoditi dodatne mjere za povećanje prolaznosti 

- OM je tijekom listopada tiskao promotivne materijale koje su putem pošte distribuirani u sve gimnazije RH, dok su za 
Istarsku i Primorsko-goransku županiju odaslani promotivni materijali, osim u gimnazije, i u većinu srednjih škola 

- u velikoj većini gimnazija Primorsko-goranske i Istarske županije asistenti su održali promociju OM, a u pojedinim 
školama održala su se i predavanja s cijem upoznavanja srednjoškolaca sa studijima OM 

- osnovne informacije o studijima i predmetima dostupne su na web stranici OM 
- većina nastavnika koristi osnovne alate e-učenja ( prezentacija, objava relevantnih materijala putem web stranica). 

Polovica kolegija imaju online kolegij na sustavu MudRi 
- redovno informiranje djelatnika OM o programima obrazovanja i ostalim aktivnostima u organizaciji IT akademije ( e-

dan SuRi, programa obrazovanja e-učenje u nastavnom  procesu). 
- informiranje djelatnika o svim novostima vezanim za sustav MudRi ( prezentacija novih alata i mogućnosti koje su tek 

implementirane u sustav MudRi) 
- u 2011. godini jedan asistent OM obranio je doktorat na PMF-Matematičkom odjelu SuZg 
- u 2011. jedan djelatnik boravio je na neplaćenom jednogodišnjem dopustu zbog bavljenja znanstveno - istraživačkim 

radom na Instituto Superior Tecnico, Lisabon, Portugal 
- studenti diplomskih studija nastavničkog smjera OM sudjelovali su tijekom 2011. godine u radu e-učionice za mlade 

nadarene matematičare izvođenjem sadržaja za osnovnoškolski uzrast; predstavnici studenata svih studija sudjelovali 
su na Smotri SuRi 

PoF - usvojena je Strategija PoF za razdoblje 2011.-2016. na 96. sjednici Fv 14. ožujka 2011. 
- sustavno upravljanje i osiguranje kvalitete u obavljanju svih registriranih osnovnih i pratećih djelatnosti PoF: kontrolna 

unutarnja i vanjska prosudba uspostavljenoga sustava upravljanja kvalitetom od strane Odbora za upravljanje i 
unaprjeđenje kvalitete PoF i ovlaštenih organizacija (Bureau Veritas i Hrvatski registar brodova); na temelju primjedbi i 
sugestija unutarnjih i vanjskih prosuditelja, uklanjaju se ustanovljeni nedostatci u primijenjenom sustavu upravljanja 
kvalitetom s ciljem njegovoga trajnog poboljšanja 

- izmjene studijskih programa sukladno odluci Rektorskog zbora i Senata SuRi, razmjena studenata i profesora, te 
akademskoga i administrativnoga osoblja 

- osmišljavanje novih studijskih programa temeljenih na zahtjevima gospodarstva, uvođenje sustava cjeloživotnoga 
obrazovanja, izrada domaćih i međunarodnih stručnih projekata, elaborata i maritimnih studija, kao i istraživačkih 
projekata korisnih gospodarstvu, te intenzivno korištenje kadrovskih, studentskih, stručnih i znanstvenih potencijala 
PoF 

- analiza uspjeha preddiplomskog sveučilišnog studija 
- analiza uspjeha studenata razlikovnog programa studija kao programa cjeloživotnog obrazovanja 
- anketiranje studenata preddiplomskih studija o uspješnosti rada nastavnika i kvalitete nastave po završetku zimskog i 

ljetnog semestra 
- utvrđivanje i provođenje potrebnih mjera za što uspješnije izvođenje i završetak preddiplomskih i diplomskih studija 

kao i poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija te Posebnog programa obrazovanja 
- evidencija studija kroz ISVU sustav za studente preddiplomskih i diplomskih studija 
- Racionalizacija nastavnih planova i programa s ciljem smanjenja broja predmeta i opterećenja studenata te 

nastavnoga opterećenja nastavnika PoF i angažiranih vanjskih suradnika 
- 12. rujna 2011. g., u prisutnosti predsjednika države prof. dr. sc. Ive Josipovića, na PoF je otvoren prvi i jedini 

Navigacijski GNSS laboratorij – laboratorij za proučavanje učinaka svemirskoga vremena. Pored standardnih 
navigacijskih istraživanja, u laboratoriju se istražuje i utjecaj ekstremnih ionosferskih poremećaja na satelitske 
navigacijske sustave 

- također, PoF je jedini u RH kreirao internetsku stranicu www.ionosphere.hr na kojoj se, za Hrvatsku i Jadran, 
objavljuje trenutno stanje i prognoza svemirskoga vremena za period od 24 i 48 sati te degradacija položajne točnosti 
satelitskih navigacijskih sustava uslijed ionosferskih poremećaja, 

- tijekom 2011. godine održane su sljedeće međunarodne konferencije u organizaciji PoF: 
- 5th GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference - u mjestu Baška od 23. do 25. svibnja 2011. u suorganizaciji 

The Royal Institute of Navigation, London, UK, The Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, 

http://www.ionosphere.hr/
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University of Nottingham, UK i The Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, 
- IMLA 19 (International Maritime Lecturers Association) -  u mjestu Opatija od 28. rujna do 1. listopada 2011. u 

suorganizaciji The Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka i International Maritime Lecturers Association, 
- 16th Young Statistian Meeting - u mjestu Rijeka od 14. do 16. listopada 2011. u organizaciji The Faculty of Maritime 

Studies, University of Rijeka 

PF - sustavno provodi Strategiju SuRi kroz razvoje studijskih programa, razvoj cjeloživotnog učenja kroz poslijediplomske 
studijske programe, razvijanjem mobilnosti i međunarodne suradnje te ulaganjem u usavršavanje svih svojih djelatnika 

- u 2010. godini PF je na sljedeći način provodio Strategiju SuRi: 
- provedba Bolonjskog procesa i Pravilnika o studiju Sveučilišta; 
- daljnji razvoj alata e-učenja;  
- daljnji razvoj neformalnog učenja kroz koji se stječu ECTS bodovi, kao što je održavanje četvrte Ljetne škole 

ljudskih prava u Novom Vinodolsko; 
- podržavanje mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu istraživanja i održavanja nastave; 
- potpora individualnom razvoju i interesima djelatnika; 
- ulaganje u daljnje obrazovanje i usavršavanje djelatnika kroz seminare i tečajeve; 

- stvaranje novih te održavanje postojećih veza na međuinstitucionalnoj i međunarodnoj razini 
- odobreni novi studijski programi: diplomski specijalistički studij Javna uprava, poslijediplomski specijalistički studij 

Financijsko pravo trgovačkih društava i Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava 

TF - u okviru objektivnih mogućnosti TF je tijekom 2011. godine radio na ispunjavanju zadataka Strategije SuRi čiji su 
pozitivni rezultati vidljivi kroz zadovoljavajuće indikatore pojedinih mjera navedenih u nastavku 

- uvođenjem novog diplomskog sveučilišnog studija računarstva povećala se je ponuda diplomskih studija na TF 
- prema tome TF je u 2011. godini izvodio 4 akreditirana preddiplomska sveučilišna studija i 4 akreditirana diplomska 

studija s ukupno 15 modula; to znači da je postignut omjer broja preddiplomskih i diplomskih studija od 4:15 ili 1:3,75 
(indikator 1.1) 

- isto tako, uspostavljen je povoljniji omjer studenata na sveučilišnim i stručnim studijima koji sada iznosi 3,5:1 (indikator 
1.2b) 

- smanjilo se prosječno vrijeme studiranja na preddiplomskih sveučilišnim i stručnim studijima (indikator 1.7b) 
- povećao se je udio studenata koji dolaze iz drugih županija na 41,29%. Iako još nije dostignut zadani udio od 50%, 

vidljiv je kontinuirani rast (indikator 1.10) 
- uvedena su tri nova akreditirana programa cjeloživotnog obrazovanja te je kroz nove i postojeće programe 

cjeloživotnog obrazovanja na TF ostvareno 1114 ECTS, što kumulativno u posljednje 4 godine iznosi 3632 ECTS 
ostvarena kroz programe cjeloživotnog obrazovanja (indikator 1.14) 

- u sklopu aktivnosti na ostvarivanju institucijskih partnerstava s poduzećima i javnim institucijama potpisano je 6 
ugovora o suradnji ili partnerstvu 

- na TF je obranjeno 8 doktorata znanosti, što je više nego u prethodne tri godine zajedno  (indikator 2.1.a) 
- TF je u 2011. godini u svojstvu koordinatora ili partnera u projektu podnio četiri prijave projekata iz programa IPA IIIc i 

šest prijava projekata iz programa IPA Adriatic 

UF - krajem 2010., odnosno početkom 2011. godine UF je preselio u Sveučilišni kampus, u zgradu koja u potpunosti 
zadovoljava prostorne potrebe UF, čime je ispunjen jedan od temeljnih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti 
Fakulteta, kao i za njegov daljnji razvoj 

- preseljenjem u nove prostore valjalo je poduzimati niz administrativno-pravnih, općih, tehničkih i poslovnih aktivnosti 
kako bi se profunkcioniralo na novoj lokaciji (sklapanje ugovora o plodouživanju sa SuRi, utvrđivanje modela 
raspodjela troškova između korisnika zgrade, predaja knjižnog fonda SK, otklanjanje niza reklamacija u korištenju 
zgrade i sl.); u tom cilju tijekom 2011. gotovo svaki tjedan održavali su se sastanci Kolegija Kampusa, odnosno 
Koordinacije kampusa na kojima su se dogovarali i usuglašavali stavovi svih sastavnica u kampusu oko uvjeta i načina 
funkcioniranja u novim uvjetima 

- početkom travnja 2011., potpisivanjem Izjave namjere započeo je postupak prijenosa integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija koji je UF izvodio u Gospiću, na Sveučilište u Zadru 

- uz podršku tijela SuRi potpisan je Sporazum o prenošenju i nakon toga usvojen niz drugih akata i odluka na FV i 
Senatu; do 30. rujna 2011. izvršen je prijenos ugovora o radu zaposlenika s mjestom rada u Gospiću na Sveučilište u 
Zadru, potom prijenos i dioba financijskih i drugih materijalnih sredstava, dok prijenos studenata još uvijek traje; ovim 
prijenosom trebaju se olakšati uvjeti poslovanja Učiteljskog fakulteta, ali i odsjeka u Gospiću jer je njime otklonjena 
prostorna udaljenost kao bitna prepreka u realizaciji studijskih programa u Gospiću 

- u opisanim uvjetima malo je ostalo prostora za poduzimanje nekih novih strateških zadataka, pa je godina protekla u 
nastojanju da se redovito ostvaruje nastavna djelatnost opterećena još uvijek s prevelikim brojem vanjskih suradnika 

- upisom treće generacije studenata na preddiplomski i druge generacije studenata na diplomski sveučilišni studij Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje UF se, uz integrirani sveučilišni Učiteljski studij definitivno profilira kao sastavnica sa 
sveučilišnim studijskim programima u prva dva ciklusa studiranja 

- nadalje UF je nastavio s izvedbom razlikovnog programa za upis na diplomski studij Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje za koji konstantno postoji izuzetno veliki interes 

- UF je dodatno aktivno, s mnogobrojnim primjedbama i prijedlozima, sudjelovao u raspravama o paketu zakona iz 
područja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja 

- na normativnom planu FV je usvojilo Pravilnik o zaštiti arhivske i registraturne građe i Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o studiranju na UF 
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- u uvjetima ograničenja u zapošljavanju nastavljena je kadrovska politika poticanjem postojećeg nastavnog i 
suradničkog kadra prema stjecanju doktorata i uvjeta za izbor u znanstveno-nastavna zvanje 

- stručne službe UF u protekloj godini nisu se dodatno popunjavale; naprotiv, UF je zbog prijenosa informatičke službe i 
službe održavanja na SuRi ostao bez informatičara i nemogućnosti zapošljavanja domara odnosno spremačica 

- ostatak stručne službe (sedam zaposlenika) po svojemu broju i kvalifikacijskoj strukturi ne zadovoljavaju razvojne 
potrebe UF, a očekivanja da će to nadomjestiti novi ustroji stručnih službi SuRi koje će djelovati u kampusu za sada se 
nisu ostvarila 

- s obzirom da od početka akademske godine 2011./2012. Odsjek za učiteljski studij u Gospiću više ne djeluje u sastavu 
UF, u nastavku ovog izvješća iznose se podaci, bez posebnog osvrta na studije u Gospiću  

SC - SC je neprofitna ustanova u sastavu SuRi sa osnovnom namjenom prehrane, smještaja, posredovanja pri 
zapošljavanju i organizacije slobodnog vremena studenata 

- SC je organiziran je u slijedeće službe/odjele:  
- uprava, ured ravnatelja, financije, kadrovski odjel, odjel općih poslova, nabave, studentskog naselje, student 

servisa, tehničke služba sa službom održavanja i  prehrane ( Restoran Indeks, Kavana Indeks, Snack Indeks, 
Pizzerija Indeks, Restoran Kampus, Pizzerija Kampus, Cafee bar Kampus, Restoran Mini, Pizzerija Mini, Carre bar 
Mini, Caffe bar Medicinar) i djelatnosti automata za kavu 

- na dan 31.prosinca ukupno je zaposleno 154  radnika, od čega 18 u upravi, a 136 u proizvodnji 
- tijekom  2011. godine novo zaposleni kadrovi su bili uglavnom pomoćno osoblje, kuhari i jedan magistar informatike te 

magistra ekonomije koji su primljeni direktno sa fakulteta kao pripravnici te zadržani u radnom odnosu jer su iskazali 
dobar učinak 

- trenutno u SC radi 166 radnika, od toga 13 radnika na određeno 
- ukupan broj bolovanja u SC mogao bi se slikovito iskazati kao da je 10 radnika kontinuirano bilo na bolovanju cijelu 

godinu, što je bruto iznos od 575.743,78 kuna, odnosno stopa bolovanja iznosi oko 6,5%  što je visoko u odnosu na 
prosjek RH od 3,16% 

- u 2011. godini jedna radnica otišla je u mirovinu, još 35 radnika ima barem jedan uvjet za mirovinu, ali interesa nema 
- niz studenata posebno u odjelu prehrane radi neprekidno na pomoćnim poslovima preko Student servisa; važno je 

naglasiti da se zapošljavanjem studenata postiglo funkcioniranje kao da se zaposlilo 8 radnika u punom radnom 
vremenu cijelu godinu te da rad sa studentima vrlo dobro funkcionira 

- mora se napomenuti problem koji nam stvara izmjena ZOR u svezi preraspodjele radog vremena na 4 mjeseca; 
ukupno 1369,5 sati „nije odrađeno“ što znači da SC Rijeka u prosjeku plaća cijele godine 8 radnika koji ne rade i to 
glavnom u djelatnosti prehrane 

- računajući tih 8 radnika i 10 radnika koji su u prosjeku na bolovanju čak 18 radnika od 166 neprekidno kao da nije na 
poslu cijelu godinu 

- tijekom 2011. godine  povećani su kapaciteti prehrane otvaranjem restorana Kampus, kapaciteti smještaja na žalost 
nisu povećani 

- SC raspolaže u svezi Prehrane sa sliedećim kapacitetima: objekt Indeks koji zauzima ukupnu površinu od  2028 m2.; 
dnevno se pripremi oko 3000 obroka; 1800 kolača; 500 pizza te ima u restoranu 102 stola odnosno 229 stolica, u 
pizzeriji 43 stola odnosno 86 stolica, a u kavani 32 stola i 104 stolice; Restoran „Mini“ s pripadajućom pizzeriom 
zauzima oko 200m2; dnevno se pripremi oko 900 obroka i 300 pizza; u prostoru se nalaze 54 stola i 92 stolice, a u 
kavani  5 stolova s  20 stolica 

- u caffe baru MF dnevno se pripremi oko 500 sendviča; 20 stolova i 80 stolica 
- Restoran Kampus zauzima površinu od oko 3000 m2; dnevno se pripremi do 1000 obroka iako je kapacitet znatno 

veći; ukupno se u prostoru  nalazi 200 stolova s 800 stolica 
- svi objekti SC Rijeka pripreme dnevno i oko 150 marendi za radnike odnosno oko 50.000 marendi godišnje; marende 

su besplatne 
- otvaranjem restorana Kampus 20. travnja 2012. promet je postupno rastao te u mjesecima; srpnju, listopadu i 

studenom bio veći i za 10% nego u 2010. 
- na razini cijele poslovne godine  u odnosu na 2010. godinu indeks iznosi 104 
- broj obroka je veći za prosječno 10%, od toga meni- X za 17%, pojedinačna jela za 18% i pizze za 12% 
- u travnju 2011. godine zatvoren je Caffe bar mali „Indeks“ i preseljena proizvodnja slastica u Kampus; prostor je 

denacionaliziran i vraćen vlasnicima te su troškovi smanjeni za najamninu 
- Restoran Kampus je ostvario ukupnog prometa 1.984.195,10 kn, od toga subvencioniranog prometa u iznosu od 

1.465.000,00 kn  i to na bazi rada u jednoj smjeni od ponedjeljka do petka, bez gotovo prva četiri mjeseca, jer je 
otvoren tek krajem travnja 2011. godine 

- temeljem obaveze o provođenju kategorizacije u kantini „Medicinar“ ista je realizirana u zakonskom roku tj. u 2011. 
godini. Prema odredbama MTU-a promijenjen je naziv u Caffe bar “ Medicinar“  i asortiman je reduciran na hladne i 
tople napitke i sendviče; navedeno je utjecalo na smanjenje prometa za 15% u odnosu na 2010. U brojkama to izgleda 
ovako; ukupan promet u 2010. godini je bio 1.635.511,53 a u 2011. 1.381.162,44 

- razlika u manje ostvarenom subvencioniranom  prometu (nenaplaćenom prihodu) iznosi 173.543,60 
- od značajnijih projekata u Prehrani u 2011. godini bilježimo rukometno studentsko prvenstvo Europe EUCH u srpnju; 

na bazi usluge hrane i pića, u trajanju od 7 dana, s ukupno 600 učesnika ostvaren prihod od 274.000,00 kn 
- CARnet konferenciju u studenom, u trajanju od 3 dana sa 350 učesnika, temeljem usluge catteringa i ručkova ostvaren 

je prihod u iznosu od 140.000,00 kn 
- u toku godine je uspješno realizirano i niz manjih catteringa, u svom kao i u prostorima sastavnica Kampusa sa 

ukupno ostvarenim prihodom od 92.000,00 kn 
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- u srpnju 2011. smo bili domaćini sportskih igara studentskih centara RH 
- Student servis imao je2011. godine preko 8000 članova – redovnih studenata, izdano je oko 50 000 ugovora, a 

realizirano je tj. izdano 39 954 računa 
- ukupni bruto promet iznosio je 90.225.333, 82 kuna, a provizija student servisa iznosila je 9.165.768,22 kuna što je 

povećanje za 8% u odnosu na 2010. godinu; povećanju prometa pridonijela je i činjenica da smo na sve moguće 
načine išli u susret studentima; omogućeno im je podizanje ugovora putem interneta, šalteri su otvoreni na dvije 
lokacije itd. 

- studenti su osigurani preko Croatia osiguranja u slučaju nesreće na radu; tijekom 2011. godine ukupno je bilo 5 
ozljeda na radu; u 2011. godini ovrhama je naplaćeno 213.012,24 kuna, a nije se uspjelo naplatiti 41.734,02 kune; 
mora se napomenuti da je i kriza pridonijela boljem zapošljavanju studenata jer poslodavci koriste studente umjesto 
stalnog zapošljavanja radnika 

- Služba nabave u kojoj rade dvije osobe, od kojih je jedna sa licencom provela je ukupno 31 postupak; odabrano je i 
sklopljeno ugovora u vrijednosti od 9.424.756,99 kuna 

- Studentsko naselje raspolaže sa 648 kreveta, za koje  je svake godine sve više molbi – u 2011. godini bilo je 1412 
zamolbi za smještajem; ukupno je smješteno 628 studenata jer je 20 kreveta rezervirano za MZOS i međunarodnu 
razmjenu; u 2011. ostvareno je ukupno 221 000 noćenja 

- Studentsko naselje “Ivan Goran Kovačić”, Čandekova 4, Rijeka nalazi se na čestici od  9107m2; ukupno ima 7 objekata 
(od čega jedna radionica i jedna pomoćna kućica); u objektima se nalazi 295 dvokrevetnih soba, 59 jednokrevetnih 
soba, 8 apartmana, 6  soba za profesore; ukupna površina svih objekata sa svim prostorima: iznosi 2039m2 

- subvencija stanarine za studente smještene u privatnom smještaju iznosi 147,00 kuna mjesečno, pristiglo je 1910 
zamolbi, a odobreno je 1572 subvencije; i ovdje se pojavljuje problem budući da SC mora studentima isplatiti 
subvenciju, a MZOS kasni sa svojim uplatama po ispostavljenim fakturama ili nikada niti ne plati ispostavljen račun 

- cijena smještaja je također nepromijenjena već nekoliko godina 345,00 kuna uplaćuje student, a 105,00 kuna MZOS 
- SC Rijeka već nekoliko godina na vlastitu inicijativu za 50 studenata lošeg socijalnog statusa sufinancira cijenu 

smještaja i omogućuje da plaćaju 105,00 kuna 
- Služba za organizaciju slobodnog vremena organizirala je sportske turnire u malom nogometu i košarci, izložbu 

fotografija, tečaj fotografije i tečaj kuhanja, te izlete u Padovu, Gardaland, Plitvice, Interliber, Salzburg, Advent u 
Zagrebu, Veneziju, Brijune, Krapinu i Budimpeštu 

- svi izleti organizirani su po vrlo povoljnim uvjetima za studente uz sufinanciranje od strane SC 
- u 2011. godini došlo je do nekoliko promjena u radu SC Rijeka; svakako se mora spomenuti otvorenje restorana 

Kampus krajem travnja 2011. godine, preseljenje uprave tijekom mjeseca svibnja, zatvaranje caffe bara Index, 
otvaranje caffe bara u Kampusu, registracija caffe bara Medicinar, uređenje skladišta na Škurinjama itd.; važno je 
također spomenuti godišnje remonte te kontinuirane popravke na zgradi prehrane u Kampusu 

- ravnatelj Jurjević napominje da je poslan dopis ministru dr. sc. Željku Jovanoviću s prijedlozima i idejama kako 
poboljšati funkcioniranje studentskih centara – npr. smanjiti udio napitaka u subvencijama jer se ti iznosi penju i do 5 
milijuna kuna u ukupnom obračunu; ponavlja da želi znati kriterije po kojima se raspoređuju doznake od strane MZOS 
prema studenskim centrima 

- Financijska situacija u 2011. godini: 
- SC je poslovao pozitivno i za 2011 godinu zabilježio je dobit od 604.474, 00 kuna  
- MZOS nije 2011. godine SC Rijeka platio 4.635.584,18 kuna izdanih računa temeljem obračuna potrošnje 

studenata x-icama 
- SC je 2011. u odnosu na 2010. godinu primio od MZOS 2.000.000,00 kuna manje, a trend smanjivanja se u 2012. 

godini se nastavio 
- bilanca SC za 2011. godinu iskazala je nepodmirena potraživanja od MZOŠ u iznosu od 23.031.644, 00 kuna što je 

dug MZOS prema Rijeci u proteklih 7 godina; navedeno je knjigovodstveno financijska  „imovina“ SC 

SK 
 

STUDIJI I STUDENTI 
- sustav kvalitete 

- Odbor za kvalitetu SK održao je 4. sjednice. Izmjenjen je Pravilnik o sustavu za kvalitetu na način da je u članove 
Odobra za kvalitetu uključen i predstavik studenata SuRi, a uključen je i predstavnik Podružnice Knjižnice u 
osnivanju. U okviru rada na Priručniku za kvalitetu utvrđena je vizija i misija knjižnice, ciljevi sustava za kvalitetu i 
područja vrednovanja kvalitete: knjižnična djelatnost, informatička, tehnička, računovodstveno i financijska 
djelatnost i područje upravljanja Knjižnicom. Usvojeni su indikatori kvalitete knjižničnog  poslovanja sukladno ISO 
standardu 11620. Provodi se godišnja samoanaliza na temelju koje se utvrđuju ciljevi za iduću godinu, dakle, 
dovršen je I. i II. ciklus osiguranja kvalitete. 

- institucijska partnerstva 
- na temelju suradnje s Odsjekom za informacijske znanosti FF u Osijeku i Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u 

Zadru, SK je jedno od nastavnih radilišta preddiplomskog i diplomskog studija informatologije (Osijek), odnosno 
studija knjižničarstva (Zadar). SK aktivno je sudjelovala u pripremi diplomskog studija kroatistike s knjižničarstvom 
FF koji bi trebao otpočeti u akademskoj godini 2012./2013. 

- e-učenje 
- predstavnica SK aktivno sudjeluje u radu Povjerenstva za provedbu Strategije uvođenja e-učenja SuRi. SK obavlja 

uslugu digitalizacije literature za učenje i objavljivanja punog teksta na internetu povezanog s kataložnim zapisom u 
online katalogu Knjižnice za publikacije koje ne podliježu ograničenjima autorskog prava. E-kolegiji SuRi u sustavu 
MUDRI povezani su linkom na online katalog SK. Tijekom 2011. godine započelo je planiranje repozitorija SuRi, u 
okviru kojeg je predviđen i repozitorij punih tekstova literature za učenje i znanstveni rad na SuRi. 
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- praćenje rangiranosti SuRi 
- SuRi se nalazi unutar 67% najbolje rangiranih visokoobrazovnih institucija u sustavu SIR (SCImago Institutions 

Rankings). U odnosu na 2010. godinu rangiranost je porasla za 1%. Sveučilište u Zagrebu nalazi se na 330. 
mjestu, Sveučilište u Splitu na 1.788., Sveučilište u Osijeku na 2.150., a sveučilišta u Puli, Zadru i Dubrovniku nisu 
rangirana. 

- popularizacijske aktivnosti  
- Stalnu izložbu Glagoljica posjetilo je ukupno 1.207 posljetitelja, od čega je 28. siječnja, u okviru Noći muzeja, na 

izložbi bilo kupno 900 posjetitelja. Izdan je obnovljeni Vodič kroz izložbu Glagoljica na talijanskom jeziku i mapa 
razglednica „Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530./1531.), koja je dobila pravo na korištenje znaka 
„Izvorno riječko“. U veljači je u Zagrebu, na poziv Matice hrvatske promovirana mapa Kožičić, a u travnju i u 
Povijesnom muzeju Zagreb. U okviru Festivala znanosti, održane su radionice pretraživanja za škole na kojima je 
sudjelovalo 300 učenika. U studenome je priređena izložba„“Što bi Ruđer Bošković posudio u Sveučilišnoj knjižnici 
Rijeka“ s ciljem popularizacije znanstvenog djela Ruđera Boškovića, tradicije visokog školstva u Rijeci koje je 
započelo s isusovačkim kolegijem i sveučilišnih odjela prirodnih znanosti. U prosincu je SK sudjelovala na Festivalu 
znanosti gdje se promovirao noćni rad SK. Osim posjeta izložbi Glagoljice, ostalim događajima priređenima u 
Sveučilišnoj knjižnici prisustvovala su 1.654 posjetitelja. U organiziranim popularizacijskim aktivnostima sudjelovalo 
je 18 djelatnika SK. 

KAPACITETI – LJUDSKI, FINANCIJSKI I MATERIJALNI RESURSI 
- obrazovanje na području strateškog menadžmenta 

- Na 4. Okruglom stolu na temu „Knjižnice i suvremeni menadžment“ i „Od statistike do pokazatela uspješnosti 
sudjelovala su 3 zaposlenika SVKRI. Edukaciju „4PM programski paket za upravljanje projektima, pohađala su 2 
zaposlenika. „Osnove planiranja kroz izradu poslovnog plana“ pohađala su 2 zaposlenika. Seminar Fiskalna politika 
i odgovornost sveučilišta“ pohađalo je 5 zaposlenika. Radionicu „Strategija na A4 pohađao je 1 zaposlenik. 
„Strateško upravljanje na UNIRI“ pohađala su 2 zaposlenika. Programe osposobljavanja na području strateškog 
menadžmenta u 2011. godini pohađalo je 32% zaposlenika SK. 

- vlastiti prihodi u proračunu 
- SK provodi sustavne aktivnosti na unaprjeđenju usluga za korisnike, osobito na području nabavke literature i usluga 

dostavljenih elektroničkim putem. Osim prihoda od knjižnične djelatnosti, ostvaruju se i prihodi od projekata za 
lokalnu zajednicu i druge subjekte. Nezamjenjivi su i prihodi od najma prostora. Ustanovama Grada Rijeke se 
iznajmljuje gotovo polovica zgrade SK, što rezultira nedostatkom prostora za osnovnu djelatnost. Udio vlastitih 
prihoda  u ukupnom Proračunu SK iznosi 18% smanjen je za 3% u odnosu na 2011. U nominalnom iznosu prihodi 
od usluga knjižnične djelatnosti su ostali na prošlogodišnjoj razini, a do smanjenja udjela je došlo zbog kašnjenja 
naplate najamnine i troškova energije od najmoprimaca, te pojačanih ulaganja osnivača u osnivanje Podružnice 
Kampus. 

- kapitalna ulaganja za vrhunsku opremu 
- u 2011. godini radilo se na pripremi projekta nabave knjižnične računalne opreme treće generacije koja radi u 

„cloud“ okruženju, a omogućava „google like“ pretraživanja materijalnih i elektroničkih fondova (digitalni repozitoriji), 
te pružanje elektroničkih usluga. Ulaganje se predviđa u 2012. godini. 

- udio administrativnog i pomoćnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih 
- SK zadovoljava željeni omjer stručnog i administrativnog-pomoćnog osoblja. Udio neknjižničarskog stručnog i 

pomoćnog osoblja iznosi 18%.  
- izgradnja integriranog knjižničnog sustava SuRi 

- Sukladno strateškim ciljevima integriranog knjižničnog sustava SuRi (SveRiKS) utvrđenima odlukom Senata iz 
2010. godine, u 2011. godini su provedene sljedeće aktivnosti: 

1. IZGRADNJA SUSTAVA 
1.1. Održane su 2 sjednice Savjeta voditelja knjižnica SuRi. Na 7. sjednici održanoj u srpnju, raspravljalo se o 

potrebi uvođenja funkcionalnosti treće generacije integriranog knjižničnog softvera i o potrebnoj opremi koja bi 
omogućila željene funkcionalnosti. Analizirali su se problemi u iskazvanju statističkih podataka knjižica SuRi 
prikupljenih za 2010. godinu. Usvojena su izvješća ravnateljice o radu Povjerenstva MZOS-a za osnivanje 
nacionalnog konzorcija za nabavu inozemnih elektroničkih znanstvenih izvora, o aktivnostima Zajednice 
knjižnica sveučilišta Hrvatske, o osnivanju Vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica RH i o nabavi baza podataka 
JSTOR za sastavnice. Na 8. sjednici  održanoj u prosincu, raspravljalo se o odnosu sveučilišta, Rektorskog 
zbora i MZOS-a prema djelatnosti visokoškolskih knjižnica, o potrebnim tekućim unaprjeđenjima softvera 
CROLIST, o primjeni propisa o zaštiti knjižnične građe u sastavnicama i o potrebi uspostavljanja zajedničkog 
timskog mjesta SveRiKS-a na novom SharePoint portalu SuRi. Zaključeno je da su osnovne funkcionalnosti 
knjižničnog softvera sljedeće: integriranje potrebnih aplikacija u cloud tehnologiji, omogućavanje „google like“ 
pretraživanja, poslovanje s elektroničkom građom, poslovanje sa sveučilišnim repozitorijima i pružanje 
elektroničkih usluga korisnicima. Dogovoreno je da će se pristupiti izradi zajedničkog prijedloga za nabavu 
baza podataka u skladu s potrebama svih sastavnica.  

1.2. Početkom 2011. godine započelo je poslovanje Podružnice Kampus u osnivanju, kao knjižnice u sastavu SK 
koja će obavljati djelatnost za sveučilišne odjele, UF i APU. U svrhu registriranja Podružnice u Upisniku 
knjižnica RH i izmijenjen je Statut SK, osiguran početni knjižnični fond, zaposlena jedna stručna osoba, 
osiguran rad volontera i nabavljena potrebna knjižnična oprema. Opremljen je prostor Podružnice u zgradi 
sveučilišnih odjela. Formalno osnivanje knjižnice planira se po osiguranju sredstava za redovitu djelatnost 
Podružnice u Proračunu za 2012. godinu i utvrđivanju okvirnog termina useljenja u zgradu odjela u Kampusu. 
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Rad Podružnice u osnivanju započeo je 1. ožujka 2011. za korisnike svečilišnih odjela u Omladinskoj ulici, a 
7. ožujka na privremenoj lokaciji UF u Kampusu za korisnike u Kampusu. Odmah je započela i  računalno 
vođena posudba i druge knjžnične usluge za korisnike, a  Podružnica je dobila i svoju web stranicu. U bazi 
Podružnice obrađena je tijekom 2011. godine sva građa preuzeta od UF (2.747 svezaka knjiga, 157 svezaka 
časopisa i 6 godišta novina). Za uvrštenje u fond odabrano je 5.535 svezaka knjiga i 559 svezaka časopisa 
preuzetih od FF. U online katalogu Podružnice povezanom na Skupni katalog SuRi obrađen je cjelokupno 
preuzeti fond. Izrađene su Smjernice za izgradnju fonda Podružnice koje je odobrio Odbor Projekta 
Podružnice, sastavljen od predstavnika sastavnica za koje djeluje Podružnica. Odbor je također odobrio 
selekciju preuzete građe Filozofskog fakulteta za uvrštenje u aktivni fond. Tijekom godine započela je i 
nabava tekućih prinova studentske literature za Podružnicu iz sredstava upisnina 2010./2011.  

2. KNJIŽNIČNI FOND 
2.1. Započele su pripreme za donošenje zajedničkih Smjernica za izgradnju knjižničnih fondova sastavnica 

Sveučilišta. Predložak za njihovu izradu bit će Smjernice donesene za izgradnju fondova Podružnice.  
2.2. U 2011. godini započela je nabava inozemnih baza podataka na razini Sveučilišta. Nabavljene su baze 

informacijskog servisa JSTOR, za čije je korištenje uspostavljen proxy server na poslužitelju SuRi koji 
omogućava pristupanje bazama podatka pripadnicima SuRi kada se nalaze izvan institucija. Proxy server 
izveo je Sveučilišni informatički centar. 

2.3. Predložen je sadržaj, struktura i poslovanje sveučilišnog repozitorija u okviru nacrta  Pravilnika o izdavačkoj 
djelatnosti Sveučilšuta u Rijeci. 

3. DOSTUPNOST I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH FONDOVA I USLUGA 
3.1. U svim je sastavnicama SuRi uvedena računalno vođena posudba. 

4. PROSTOR I OPREMA 
4.1. U svim sastavnicama koje su za to izrazile interes uvedena je mogućnost da SmarX kartice SuRi funkcioniraju 

kao članske iskaznice u knjižnicu. U tu je svrhu zatražena zajednička ponuda dobavljača SmartX čitača za 
sve sastavnica i provedena prilagodba knjižničnog sofvera u dogovoru s dobavljačem softvera.  

4.2. Utvrđene su potrebna unaprjeđenja računalne opreme za integriano knjižnično poslovanje i definirana za to 
potrebna hardverska i softverska oprema. Novi sustav radit će u cloud tehnologiji, a pored temeljnih procesa 
knjižničnog poslovanja omogućit će poslovanje s digitalnom građom i njezino pohranjivanje u digitalne 
repozitorije, kao  intuitivno („google like“) pretraživanje knjižničnih fondova koje omogućuju novi knjižničarski 
modeli FRBR i FRAD. Korisnicima će omogućiti izravno pristupanje digitalnoj građi spremljenoj u 
sveučilišnom repozitoriju i i drugoj građi u punom tekstu za koju je potrebno urediti prava pristupa (digital right 
management – DRM). Omogućit će preuzimanje digitalnih sadržaja na uređaje korisnika (računalo, tablet, i-
phone isl.) Omogućit će poslovanje s e-knjigama, i unaprjeđenje drugih elektroničkih knjižničnih usluga. 
Struktura baza pratit će organizacijsku strukturu Sveučilišta, dakle postojat će baze na razini Sveučilišta, na 
koje će biti povezane lokalne baze knjižnica sastavnica. Planira se dostava prijedloga projekta SuRi u prvoj 
polovici 2012. godine. 

5. KNJIŽNIČNO OSOBLJE 
5.1. U siječnju 2011. održana je edukacija o korištenju modula nabave u knjižničnom sofveru CROLIST. 
5.2. U veljači je održano predavanje za knjižničare „Studijsko putovanje u SAD“. 
5.3. SK bila je suorganizator 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica RH koji su održani u Opatiji od 13.-15. 

svibnja, na kojima je kao gost Okruglog stola sudjelovala i prorektoricia SuRi prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, a u 
okviru kojih je organiziran i stručni posjet knjižnicama u Kampusu. 

5.4. U listopadu je organizirao predavanje „An Insider's Guide to Getting Published with Emerald Group 
Publishing“ sa savjetima kako uspješno uključiti znanstveni rad, odnosno časopis u izdavačke programe 
velikih izdavačkih kuća, odnosno informacijskih servisa. 

5.5. U prosincu je održano predavanje o bibliografskom citiranju.  
6. OKOLNI KNJIŽNIČNI SUSTAVI 

6.1. U 2011. godini, temeljem Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica RH (NN 43/01), osnovano je Stručno 
vijeće sveučilišnih matičnih knjižnica Republike Hrvatske u kojem je SK punopravan član. Vijeće ima zadaću 
uspostaviti mrežu visokoškolskih i specijalnih knjižnica (institutskih, profesionalih udruga itd.), te zbirki 
registriranih kao kulturno dobro sa svrhom pružanja stručne pomoći, stručnog nadzora nad radom te njihovog 
usklađenog razvoja. Vijeće je održalo ukupno 2 sjednice na kojima je razgraničena teritorijalna nadležnost 
pojedinih knjižnica, pokrenute izmjene Pravilnika i izrada Strategije razvoja sveučilišnih knjižničnih sustava 
RH. Raspravljalo se o pokazateljima uspješnosti knjižnica, o Standardima za visokoškolske knjižnice, o 
sustavu nabave inozemih znanstvenih izvora, a donesene su i Upute za izradu Plana mjera za slučaj 
opasnosti. 

- Zajednica knjižnica sveučilišta Hrvatske (ZaKSH), osnovana temeljem odluke Rektorskog zbora 2008. godine, 
održala je 6 sjednica. Aktivnosti su bile usmjerene na rješavanje problema knjižnične djelatnosti na hrvatskim 
sveučilištima: rješavanje problema zajedničkog knjižničnog sofvera, pri čemu je postalo razvidno da je potrebno 
povezati postojeće sofvere i nadograditi ih novim funkcionalnostima. Zajednica se pokazala kao sugovornik MZOS-
a u konzultacijama o osnivanju nacionalnog konzorcija za nabavu inozemnih baza podataka, pokrenula je izmjene 
neusklađenosti koeficijenata knjižničnog osoblja. U cilju usklađivanja zajedničkog nastupa prema korisncima, 
održan je sastanak voditelja korisničkih službi sveučilišnih knjižnica koji je rezultirao usklađenim 
programom/cjenikom osnovnih knjžničnih usluga. Članice su usuglasile Apel javnosti o društvenom položaju 
knjižnica i obznanile ga na 12. danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Opatiji. Zajednica se očitovala i na 
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prijedloge triju zakona u području visokog obrazovanja i znanosti, nalazeći da ignoriraju knjižničnu djelatnost. 
Poseban uspjeh je početak suradnje s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, čija je glavna ravnateljica na 
posljednjem sastanku u prosincu iskazala namjeru da se pridruži Zajednici.  

- ugovori o savjetodavnim uslugama 
- Sveučilišna knjižnica ima 2 potpisana ugovora o savjetodavnim uslugama na području knjižničarstva: ugovor s 

Veleučilištem u Rijeci i ugovor s Poslovnom akademijom Rijeka. 
- prihodi od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici 

- Sveučilišna knjižnica ostvaruje ostvaruje prihode na tržištu od članarina, zakasnina, izrade preslika građe, 
međuknjižnične posudbe, usluga pretraživanja, posjeta izložbi Glagoljica, prodaje vlastitih izdanja itd. Osim prihoda 
od zakasnina čiji je cilj očuvanje fonda, svaki od ostalih prihoda nastoji povećati poboljšanjem kvalitete usluga. 
Povećanje broja članova ostvaruje se povećanom nabavom u skladu s ispitivanjem potreba korisnika, pojačano se 
nudi usluga skeniranja građe i elektronička dostava dokumenata, usluge pretraživanja na temu, ulaže se u 
osuvremenjivanje izložbe Glagoljica, objavljuju izdanja SK. Usluge gospodarstvu i lokalnoj zajednici pružaju se 
putem projekata. U 2011. godini realizirano je šest projekata od interesa Grad Rijeku,  Primorsko-goransku 
županiju Franjevački samostan na Trsatu i Američko veleposlanstvo u Zagrebu. Ukupan udio prihoda od ostvaren 
na tržištu i od pružanja usluga gospodarstvu, lokalnoj zajednici te međunarodnom suradnjom, iznosio je 18%. 

- uključivanje studenata u rad SK i volontiranje 
- SK je angažirala tijekom 2011. godine pomoćnim knjižničarskim poslovima 5 studenata SuRii. Studenti su bili 

angažirani ukupno 1.017 radnih sati. 
- Također, na stručnom osposobljavanju za knjižničarske poslove bez zasnivanja radnog odnosa (volontiranje) bilo je 

ukupno 9 osoba (4,25 FTE), od kojih 7 završenih studenta SuRi koje su stjecale uvjete za pristupanju stručnom 
ispitu iz knjižničarstva. Od toga su 2 osobe zaposlene uz potporu HZZ-a. Uz pomoć volonterskog rada za koji 
financijsku potporu pružilo SuRi, stručnom osoblju SK je omogućeno da dovrši sve poslove na uspostavljanju i 
provođenju poslovanja Podružnice Kampus u osnivanju. 

INTEGRIRANOST U EU 
- u 2011. godini SK je prijavila „Program cjeloživotnog učenja za knjižničarska zanimanja“ u bazu razvojnih projekata 

PGŽ za financiranje iz sredstava EU 

SSC - 20. studenog 2010. odlukom Senata (KLASA: 602-04/10-01/02, URBROJ: 2170-57-01-10-253) osnovan je Sveučilišni 
savjetovališni centar čija jedna sastavnica Psihološko savjetovalište preuzima poslove ranijeg Studentskog 
savjetovališnog centra koji studentima i djelatnicima Sveučilišta u Rijeci pruža stručnu psihološku podršku i pomoć s 
ciljem ostvarivanja veće akademske efikasnosti, ali i povećanja zadovoljstva životom općenito 

- unutarnji ustroj Centra sastoji se od: Psihološkog savjetovališta, Ureda za studente s invaliditetom, i Pravnog 
savjetovališta, a čiji se unutarnji ustroj i aktivnosti uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustroju Centra 

- Psihološko savjetovalište radilo je tijekom 2011. godine sve radne dane u vremenu od 9.00 do 16.00 sati u 
prostorijama smještenim u zgradi APU; krajem 2011. godine SSC preselio je u nove prostorije u zgradi GF  

- realizirane su sve planirane aktivnosti individualnog i grupnog savjetovanja, tribina i radionica 
- tijekom 2011. u Savjetovalištu je odrađeno ukupno 782 sata individualnog savjetovanja s preko 170 osoba; struktura 

korisnika kao i razlozi zbog kojih su potražili pomoć u Savjetovalištu približno je jednak prethodnom radzodblju; 
najčešće se radi o studentima svih fakulteta SuRi u dobi od 18 do 30 godina koji traže pomoć zbog akademskih 
teškoća, depresivnih i anksioznih stanja te interpersonalnih problema 

- tijekom 2011. godine održan je i veći broj različitih edukativnih aktivnosti 
- studentima FF održan je niz radionica usmjeren razvoju akademskih vještina na različite teme (npr. planiranje i 

organizacija vremena, prezentacijske vještine, aktivno učenje, ispitna anksioznost); na pojedinim fakultetima održana 
su predavanja na teme o različitim akademskim vještinama (koncentracija, efikasne strategije učenja, kvalitetno javno 
izlaganje) 

- druga sastavnica SSC-a Ured za studente s invaliditetom započeo je s radom u travnju 2011. godine kako bi se 
sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje te 
uspješno studiranje. Tijekom 2011. godine planirani su sljedeći ciljevi: informiranje, prikupljanje i obrada podataka o 
studentima s invaliditetom, organizacija individualne pomoći, organizacija prijevoza, praćenje standarda studenata s 
invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih barijera, unapređivanje institucionalnog (nacionalnog i sveučilišnog) okvira koji 
omogućuje bolje uvjete studiranja za studente s invaliditetom (projektne aktivnosti unutar Tempus projekta). Tijekom 
dosadašnjeg 9-mjesečnog rada ostvareno je sljedeće:   
- informiranje studenata, profesora i koordinatora za studente s invaliditetom o radu Ureda za studente s 

invaliditetom 
- informiranje svih srednjih škola Primorsko-goranske županije, uključujući i udruge osoba s invaliditetom 
- informiranje o pravima studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja 
- izrađen je  i tiskan  promotivni materijal Ureda za studente s invaliditetom koji pruža uvid u mogućnost  studiranja 

studenata s invaliditetom 
- djelatnosti Ureda predstavljene su srednjoškolcima, brucošima, studentima, udrugama osoba s invaliditetom te 

ostalim zainteresiranima 
- organizirana je izrada jedinstvene baze podataka o broju, vrsti i stupnju invaliditeta studenata s invaliditetom na 

Sveučilištu u Rijeci 
- uspostavljena je mrežna stranica Ureda za studente s invaliditetom  
- u suradnji sa Udrugom „Znam“ provodi se organizacija prijevoza studenata i profesora s invaliditetom 
- pruža se pomoć i podrška studentima u prilagodbi nastave, ispita i dodatnih provjera znanja pri upisu na fakultet, 
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sukladno vrsti invaliditeta 
- pokrenuta je analiza sastavnica Sveučilišta u Rijeci o postojećim arhitektonskim barijerama. 
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Studiji i studenti 

 

Strateški cilj 1. Sveučilište koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i 
fleksibilnim akademskim profilima kroz sve tri razine sveučilišnih studija, usmjereno fleksibilnim putovima učenja i 
cjeloživotnom obrazovanju, sukladno potrebama zajednice, gospodarstva i razvitka društva. 

 
Reforma studijskih programa i fleksibilno stvaranje akademskih profila 

 

 Zadatak 1. Uspostaviti omjer preddiplomskih i diplomskih studija od najmanje 1:2.   
 

 Postavljeni omjer na većini sastavnica još uvijek nije postignut. Nekolicina sastavnica ispunjavaju 
postavljeni zadatak (TF, OM, OF, OI), a OB ima akreditirane diplomske studije koji nisu svi aktivirani. Kod   
nekoliko sastavnica zapažaju se pomaci u uvođenju ili pripremi novih diplomskih studija.    

 

 

Indikator 
1.1 

Broj akreditiranih studijskih programa I., II. i III. ciklusa visokog obrazovanja. 
▪ Pokazatelj uravnoteženog razvoja svih triju ciklusa visokog obrazovanja i formalnog dijela 

cjeloživotnog učenja (poslijediplomski specijalistički studiji). Indikator se može definirati i kao 
omjer preddiplomskih i diplomskih studija 

▪ Uključuju se svi akreditirani studijski programi koji imaju jasno utvrđeni akademski stupanj i 
akademski profil. Prikaz zadnje godine. 

▪ Cenzus datum: 1. studeni. 
▪ Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu. 

 

 

 Do kraja 2011. izdano je ukupno 127 dopusnica/potvrda za izvođenje I. , II. i III. razine studija: 35 
preddiplomskih sveučilišnih studija, 43 diplomska sveučilišna studija, 4 integrirana (preddiplomska i 
diplomska) sveučilišna studija, 11 stručnih studija, 2 specijalistička diplomska stručna studija, 11 
poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija i 21 poslijediplomski specijalistički studij.  

U 2011./2012 godini u I. godinu studija upisi su vršeni na 91 studijskom programu I. i II. razine studija (35 
preddiplomskih, 40 diplomskih, 4. integrirana, 10 stručnih i 2 specijalistička diplomska stručna studija).   

 

   
Ia 

Ia izvan 
sjedišta 

Ib 
Ib izvan 
sjedišta 

IIa 
IIa izvan 
sjedišta 

IIb 
inte- 

grirani 
IIIb 

(PDS) 
IIIa 

(PDSS) 

APU 2 
   

2 
     

EF 2 2 
  

2 1 
  

1 8 

FF 13 
   

12 
   

2 2 

FMTU 1 1 1 1 1 * 
  

1 2 

GF 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

MF 1 
 

5 1 2 
  

2 2 5 

OB 1 
   

3 
   

1 
 

OF 1 
   

4 
     

OI 2 
   

3 
     

OM 1 
   

3 
     

PoF 5 
   

5 
   

1 
 

PF 0 
 

1 1 
  

1 1 1 3 

TF 4 
 

3 
 

4 
   

1 
 

UF 1 
   

1 
  

1 
  

UNIRI 
         

1 

ukupno 35 3 11 3 43 1 2 4 11 21 

                      

I. i II. ciklus 95 11 21 

I.  II. i III. 
ciklus 

127 

Ia – preddiplomski sveučilišni; Ib – stručni; IIa – sveučilišni diplomski; IIb – specijalistički diplomski (stručni); integrirani – integrirani 
preddiplomski i diplomski; IIIb – poslijediplomski doktorski studij; IIIa – poslijediplomski specijalistički studij 

Zamjetna je aktvnost na akreditaciji novih studijskih programa. Najveći broj akreditaciranih programa 
odnosi se na poslijediplomsnke specijalističke programe, što ukazuje na trend povećavanja broja financijski 
samoodrživih studijskih programa. Ne može se u punom smislu govoriti o ispunjavanju zadatka zbog 
neuravnoteženog porasta novih programa III. ciklusa. 

 



Provedba Strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2011. godini 

 
© Sveučilište u Rijeci 2010. 

 
17 

 

 

* Ia – preddiplomski sveučilišni; Ib – stručni; IIa – sveučilišni diplomski; IIb – stručni diplomski; integrirani – integrirani preddiplomski i 
diplomski; IIIb – poslijediplomski doktorski studij; IIIa – poslijediplomski specijalistički studij 

**Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci (Centar za studije; dopusnice MZOS-a) 

 

 

 

Ia – preddiplomski sveučilišni; Ib – stručni; IIa – sveučilišni diplomski; IIb – stručni diplomski; integrirani – integrirani preddiplomski i 
diplomski; IIIb – poslijediplomski doktorski studij; IIIa – poslijediplomski specijalistički studij 

*U prikaz nisu uključeni studiji koji se izvode izvan sjedišta.  

**Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci (Centar za studije) 
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 Zadatak 2. Transformirati najmanje ¾ stručnih studija u sveučilišne i smanjiti omjer studenata na stručnim i 
sveučilišnim studijima na najviše 1:10. 

  
 

 Zamjetan je trend smanjivanja broja studenta na stručnim studijima u korist sveučilišnih studija, (FMTU, 
UF), kao i određeni pomaci u akreditacijskim i institucionalim postupcima koji bi trebali prethoditi ispunjenju 
cilja u narednom razdoblju (MF,TF). Na razini SuRi zamjećuje se poboljšanje u omjeru sveučilišnih i 
stručnih studija obzirom na broj studenta.   

 

 Indikator  
1.2 a 

Vrste studija na Sveučilištu. 
▪ Pokazatelj obrazovnog profila Sveučilišta. 
▪ Uključuju se svi akreditirani studiji I. i II. ciklusa i integrirani diplomski studiji. Usporedba 

zadnjih pet godina. 
▪ Cenzus datum: 1. studeni. 
▪ Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi a nastavu. 

 

 

 Do kraja 2011. godine SuRi izdana je dopusnica/potvrda za ukupno 82 sveučilišna i 13 stručnih studijskih 
programa I. i II. razine studije (ubrojeni  i specijalistički diplomski stručni studiji) što je omjer 6:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 
1.2b 

Broj i struktura studenata. 
▪ Pokazatelj obrazovnog profila sveučilišta. Indikator se može definirati i kao omjer studenata na 

sveučilišnim i stručnim studijima. Nakon uvođenja drugog ciklusa indikator se može proširiti na 
omjer preddiplomskih i diplomskih studenata 

▪ Uključeni svi upisani studenti preddiplomskih i diplomskih studija. Usporedba zadnjih pet 
godina. 

▪ Cenzus datum: 1. studeni. 
▪ Odgovorna osoba: tajnik sastavnice. 
▪ Benchmark indikator. 

 

↑ 

 Prema podacima kojima raspolaže Centar za studije SuRi, u akademskoj godini 2011./2012. na SuRi 
ukupno studira 18.270 studenata (što je za 1.031 studenta manje nego 2010./2011.) od čega 15.472 na 
sveučilišnim studijima što je za 137 studenata više u odnosu na 2010./2011. Na stručnim studijima studira 
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2.465 studenata (2.402 na stručnim i 63 na stručnim specijalističkim diplomskim studijima) što je za 106 
studenata manje u odnosu na 2010./2011. Omjer studenata sveučilišnih studija u odnosu na stručne 
studije je 1:6. Među upisanim studentima prevladava ženska populacija: 10.756 žena i 7.514 muškaraca. 
Upisano je 68 stranih studenata, isti kao prošle akademske godine. Omjer redovitih studenata prema 
izvanrednim je 2:1. Po starim (predbolonjskim) studijskih programima u 2011/2012. akademskoj godini 
studira ukupno 396 studenata što je 3,5 puta manje u odnosu na prošlu 2010./2011. akademsku godinu.  

 Broj studenata na sveučilišnim i stručnim studijima 

  
     
sveučilišni   stručni 

2004./05. 2004. 11.147 4.031 

2005./06. 2005. 13.022 3.424 

2006./07. 2006. 13.860 2.563 

2007./08. 2007. 14.238 3.068 

2008./09. 2008. 15.115 3.149 

2009./10. 2009. 16.478 2.735 

2010./11. 2010. 15.335 2.571 

2011./12 2011. 15.409 2.465 

*Podaci Centra za studije SuRi 

 

 

 

** Izvor podataka: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci, Centar za studije (prema: visoka učilišta – studentske službe) 
Napomena: u zbroj stručnih studija ubrojeni su studenti specjalističkih diplomskih studija; u indikator nisu uključeni 
studenti ''predbolonjci''. 

 

 

 

* Podaci obuhvaćaju studente I. i II. ciklusa obrazovanja (preddiplomski, diplomski, stručni, integrirani 
preddiplomski i diplomski te stari dodiplomski stručni studij) 
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 Zadatak 3. Do 2011. godine uspostaviti najmanje 50% fleksibilnih akademskih programa kroz koje se 
mogu izgraditi najmanje 3 akademska profila. 

 
 

 Nisu zamjećeni pomaci u ispunjavanju zadatka fleksibilnosti. Nekoliko sastavnica već udovoljava zadatku,  
a kod ostalih nisu zabilježeni pomaci tijekom izvještajne akademske godine. Fleksibilnsot se kod tih 
sastavnica uglavnom ispunjava kroz sustave izbornih predmeta i unutrašnju mobilnost, dok kod pojedinih 
sastavnica nisu zabilježeni nikakvi pomaci niti u tom smjeru.  

 

 

Indikator 
1.3 

Postotak fleksibilnih akademskih programa. 
▪ Pokazatelj razvijenosti fleksibilnih putova učenja i izgradnje fleksibilnih akademskih profila. 
▪ Uključuje studijske programe, u ukupnom broju akreditiranih programa I. i II. ciklusa, koji mogu 

voditi prema najmanje tri akademska profila. Usporedba zadnje tri godine. 
▪ Cenzus datum: 1. studeni. 
▪ Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu. 

 

 

 Podaci sastavnica pokazuju da indikator nije ispravno tumačen, što zahtjeva dodatan rad na definiranju i 
provedbi indikatora. 

 

 

 
Kvaliteta 

 

 Zadatak 4. Uspostaviti odnos broja studenata na jednog nastavnika od 15:1 s ciljem postizanja omjera 
među pojedinim područjima ne većim od 1:5. 

  
 

   

 

Indikator 
1.4 

Broj studenata na jednog nastavnika. 
▪ Pokazatelj kapaciteta za organiziranje kvalitetnog procesa učenja usmjerenog prema studentu 

i sustavne brige za napredovanje kroz studij. 
▪ Izračunava se dijeljenjem broja studenata (redovitih i izvanrednih) upisanih na preddiplomske 

(sveučilišne i stručne), diplomske i poslijediplomske specijalističke programe, neovisno o 
načinu financiranja, s brojem nastavnog osoblja koji imaju ugovor o radu na Sveučilištu ili 
sastavnicama  u ekvivalentima punog radnog vremena (nastavno osoblje u znanstveno-
nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima). Usporedba zadnjih pet godina. 

▪ Cenzus datum: 1. studeni. 
▪ Odgovorna osoba: glavni tajnik sveučilišta i tajnik fakulteta. 

 

 

 Na razini SuRi zamjetno je poboljšanje u ispunjavanju zadataka. Većina sastavnica ispunjava zadani 
omjer, a one sastavnice na kojima je odstupanje najveće također pokazuju trend poboljšavanja omjera. 
Unatoč trendovima rasta ili smanjenja omjera na različitom sastavnicama, u cjelini može se zaključiti da 
većina satavnica udovoljava ovom uvjetu kvalitete.   
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Omjer uključuje isključivo nastavnike u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju. 

Omjer ukupnog broja nastavnog osoblja (znanstveno/umjetničko-nastavna zvanja, suradnička zvanja, 
stručni suradnici (stručna zvanja) i znanstveni novaci) je u 2011. godini 15:1 (1821/1210). 

 

 
Sustav za osiguravanje kvalitete 

 

 Zadatak 5. Najmanje 50% sastavnica i 50% programa dovršilo drugi ciklus kvalitete (internog i vanjskog 
vrednovanja). 

  
 

 Na svim sastavnicama u 2010. odvijale su se intenzivne aktivnosti na unapređenju kvalitete predviđene 
strateškim planom. Izrađeno je Izvješće projekta „Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa“  koje 
sadržava osvrt na provedbu Bolonjskog procesa na SuRi u područjima: ECTS-a, ciklusima i fleksibilnosti 
strukture studija, zahtjevnosti studija, ishodima učenja, usmjerenost studija na studenta,  kvantitativnih 
podataka o uspješnosti, studentskoj i nastavničkoj mobilnosti, zapošljivosti i osiguranju kvalitete, 
Provedeno je vrednovanja nastave od strane studenata na svim sastavnicama SuRi (vrednovanje se 
provodi on-line putem ISVU sustava na 8 sastavnica, ostale sastavnice vrednovanje provode putem 
tiskanih obrazaca). Rezultati vrednovanja nastave od strane studenata služe znanstveno-nastavnim 
sastavnicama pri izboru nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja, samovrednovanju te definiranju 
razvojnih planova. 

 

 Indikator 
1.5 

Postotak sastavnica i studijskih programa koji su dovršili I. i II. ciklus osiguranja kvalitete. 
▪ Indikator razvijenosti institucijskog sustava za osiguranje kvalitete. 

↑ 
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▪ Uključuje sastavnice koje imaju institucijski razvijen program osiguranja kvalitete u ciklusima i 
studijske programe koji imaju uspostavljene cikluse kvalitete. Usporedba zadnje tri godine. 

▪ Cenzus datum: 1. siječnja. 
-    Odgovorna osoba: predsjednik Odbora za kvalitetu Sveučilišta. 

 

 Samovrednovanje kvalitete studiranja za 2011. godinu na SuRi provedeno kao osnova za unutarnju 
prosudbu sustava osiguranja kvalitete SuRi koja je definirana Priručnikom za kvalitetu studiranja.   

Samovrednovanje kvalitete je provedeno na svim znanstveno-nastavnim sastavnicama SuRi na način da 
su uprave  sastavnica u suradnji s Odborom za osiguranje i unapređenje kvalitete sastavnice ispunile 
upitnik za samovrednovanje vodeći računa o navođenju dodatnih informacija koje upućuju na dokaze 
postupanja prema indikatorima navedenim u upitniku (pojašnjenja, poveznice na mrežne stranice, 
dokumente u privitku i sl.). 

Rezultati samovrednovanja su prikazani skupnom tablicom s vrijednostima odgovora ponderiranim na 
način da se odgovoru „da“ pripisuje vrijednost od 100%, odgovoru „djelomično“ 50% te odgovoru „ne“ 0% 
(izvješće u privitku).  

U kriteriju 1. „Strategija razvoja i postupci osiguravanja kvalitete“ sastavnice prosječno postižu 80,8% 
rezultata. Kao slabost se ističe točka 8. „Sastavnica provodi interne prosudbe učinkovitosti institucijskog 
sustava osiguravanja kvalitete u cilju kontinuiranog unapređenja sustava“ koja zahtjeva veći angažman 
sastavnica. 

U kriteriju 2. „Odobrenje nadziranje i periodični pregled programa i kvalifikacija“ znanstveno- nastavne 
sastavnice prosječno postižu 81,2%, slabiji su rezultati na indikatoru 11. „Sastavnica provodi procjenu 
stvarnog studentskog opterećenja na svim predmetima“ koji sustavno provodi samo 50% sastavnica te na 
indikatoru 13. „Sastavnica redovito provodi ispitivanje prikladnosti postignutih ishoda učenja studenata koji 
su završili studij sa stvarnim potrebama tržišta rada“ koji redovito provodi samo 21,4% sastavnica. 

U kriteriju 3. „Ocjenjivanje“ znanstveno nastave sastavnice u prosjeku postižu visokih 97% te ne postoje 
slabe točke. 

U kriteriju 4. „Osiguranje kvalitete nastavničkog kadra“ sastavnice postižu prosječno 69,8%. Najslabije su 
procijenjeni indikatori „kontinuirano vrednovanje rada nastavnika kroz: samovrednovanje nastavnika, 
procjenu dostupnosti i primijenjenosti nastavnog materijala te vrednovanje od strane kolega“. Kao mogući 
problem iskazana je činjenica da se vrednovanje rada nastavnika poistovjećuje s studentskim vrednovanje 
te je potrebno više provoditi vrednovanje kao i sustavno propisati vrednovanje od strane kolega izvan 
izbora u zvanja. 

U kriteriju 5. „Resursi za učenje i podršku studentima“ sastavnice postižu u prosjeku 75%. Potreban je 
daljnji razvoj u područjima indikatora: broj naslova propisane literature u knjižnici, broj potrebnih računalnih 
programa, mrežne stranice s nastavnim materijalima, prostor za učenje te osiguranje mentora/tutora. 

U kriteriju 6. „Sustav informiranja“ sve sastavnice postižu maksimalnih 100%. 

U kriteriju 7. „Informiranje javnosti“ sastavnice postižu prosječno 84,1% s najnižim vrijednostima kod 
indikatora: službene mrežne stranice sadrže podatke o i podatke korisne bivšim studentima (alumni) te 
podatke o međunarodnoj suradnji. Česti nedostatak su stranice na engleskom jeziku. 

Rezultati drugog samovrednovanja ukazuju da uprave sastavnica relativno visoko ocjenjuju razinu 
ustrojstva  sustava za kvalitetu, prilikom čega su najmanje ocijenjena postignuća vezana uz osiguranje 
kvalitete nastavničkog kadra i resursi za učenje i podršku studentima.  

 

 Iz izvješća sastavnica razvidno je da se na većini sastavnica sustavno uspostavljaju ciklusi kvalitete i to: I. 
ciklus – interno osiguranje kvalitete, II. ciklus – institucijska samoanaliza i III. ciklus – vanjsko vrednovanje,  
te se sustavno provode evaluacijski postupci za sve studijske programe. 

 

 
Učinkovitost 

 

 Zadatak 6. Povećati omjer prolaznosti s prve na druge godine studija na 75%, odnosno isporučiti najmanje 
70% student-ECTS. 

 
 

 Općenito, učinkovitost u aspektu prolaznosti i uspješnosti stjecanja ECTS bodova na studijima prema 
Bolonjskom procesu je povećana je na većini sastavnica. Na određenom broju sastavnica je došlo do 
stanovitog pada, ali se podaci većinom kreću u okvirima prosjeka za SuRi. 

Unatoč tome što  je u prethodnim godinama primijećen znatniji rast prolaznosti, uvedeno je niz mjera 
praćenja i poboljšanja uspješnosti studenta na sastavnicama koji je primjereno koreliran s povećanjem 
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kvalitete stečenih znanja/vještina/kompetencija (kapaciteti i dr.). 

 Neovisno o izvjesnom smanjenju postotka studenta na nekim sastavnicama koji su postigli 60 ECTS-a , 
može se zaključiti da sastavnice sustavno prate uspješnost studenta i poduzimaju sustavne mjere 
poboljšanja uspješnosti. Samo se na nekoliko sastavnica (OF, PoF i PF)  može konstatirati znatniji pad 
uspješnosto studenta na prvohj godini. Na svim sastavnicama malen je broj studenta koji ne ispunavaju 
uvjet od 18. ECTS-a koji je nužan za zadržavanje odnosnih prava.   

 

   

 Indikator 
1.6a 

Postotak redovitih studenata koji u prvoj godini ostvare 60 ECTS 
- Pokazatelj uravnoteženog radnog opterećenja studijskih programa, organiziranosti studijskog 

programa i potpore studentima nakon upisa na studij. 
- Postotak studenata upisanih na prvu godinu koji su ostvarili 60 ECTS.  
- Cenzus datum: 1. studenog. 
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu. 
- Indikator za benchmarking.  

↑ 

 

 

 

 

 

 

 Da bi povećali prolaznost studenata s prve na drugu godinu te isporučivanja što većeg broja ECTS 
bodova, sastavnice povećavaju broj nastavnika u odnosu na broj studenata, osiguravaju kvalitetu studija, 
provode mentorski rad sa studentima, intenziviraju rad Studentskih zborova, održavaju orijentacijsko-
motivacijske praktikume, sastanke i radionice na kojima se rješavaju tekući problemi u nastavi i na 
ispitima/kolokvijima, tiskaju brošure za brucoše te ih informiraju preko svojih mrežnih stranica. 
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Indikator 
1.6b 

Postotak redovnih studenata koji u prvoj godini zadovolje uvjete iz čl 11. Pravilnika o studijima 
- Pokazatelj uravnoteženog radnog opterećenja studijskih programa, organiziranosti studijskog 

programa i potpore studentima nakon upisa na studij. 
- Postotak redovitih studenta (prvi puta upisanih u studijski program (na svim razinama studija)) koji 

su u akademskoj godini zadovoljili uvjete iz Pravilnika o studijima (čl. 11.) - 18 ECTS) 
- Cenzus datum: 1. studenog. 
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu. 
- -Idikator za benchmarking. 

↑ 

  

 

 

 Zadatak 7. Povećati broj studenata koji diplomiraju u roku na 60% te osigurati da 80% studenata završi 
studij. 

 
 

 Velika većina sastavnica kontinuirano provodi mjere povećanja broja studenta koji na vrijeme završavaju 
studije. Mjere koje se poduzimaju na nekim sastanvnicama vec su dale rezultate,  a očekuje se da će na 
svim sastavnicama biti uspostavljem primjeren odnos povećanja broja studenta koji završavaju na vrijeme i 
kvaliteta ishoda učenja. 

Na većini sastavnica se poduzimaju mjere poboljšanja uspješnosti kroz kontinuirano praćenje i potpore u 
vidu mentorstva, posebnih kolegija vezanih uz olašavanje studiranja, konzultativne procese i savjetovanja  
i dr. 

 

 

Indikator 
1.7a 

Postotak diplomiranih po generaciji. 
▪ Pokazatelj organiziranosti studija i kvalitete institucijske potpore studentima. 
▪ Prikupljaju se dva podataka: diplomirali u predviđenom roku (do kraja kalendarske godine) te 

postotak onih koji uopće diplomiraju. Usporedba zadnjih pet godina. 
▪ Cenzus datum: 1. studenog. 
▪ Odgovorna osoba: prodekan zadužen za nastavu. 
-    Indikator za benchmarking. 

 

 

 Broj studenata koji diplomiraju u roku predviđenom studijskim programom na većini sastavnica ne 
ispunjava zadatkom postavljeni cilj od 60% (preddiplosmki studiji) i na nekim je studijskih programima 
ispod 30%.  Zamjetan je znatno veći postotak diplomiranih (u zadanom roku) na diplomskim studijima. Na 
dijelu studijskih programa vidljiv je pomak u povećanju postatka studenta koji završavaju obrazovni ciklus u 
roku (ili s jednom godi zakašnjenja), dok na manjem broju dolazi do pada u odnosu na prethdnu godinu.      
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Broj diplomiranih studenata u zadnjih 5 godina 

 

 Broj diplomiranih studenata u ciklusu od 5 godina 

 

 

 

Indikator 
1.7b 

Prosječno vrijeme diplomiranja. 
▪ Pokazatelj organiziranosti studija i kvalitete institucijske potpore studentima. 
▪ Prikupljaju se podatak o trajanju studija (od datuma upisa na program do datuma diplomiranja) 

za svakog studenta. Usporedba zadnjih pet godina. 
▪ Cenzus datum: 1. studenog. 
▪ Odgovorna osoba: prodekan zadužen za nastavu. 

 

 

 Zamjetno je manje pruduljenje prosječnog perioda potrebnog za završetak obrazovnog ciklusa u odnosu 
na prethodnu akademsku godinu na većem broju sastavnica. 
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Omjer između prosječnog vremena studiranja i redovitog trajanja studija    
(1 = redovito trajanje studija) 

 

 
Multidisciplinarnost 

 

 Zadatak 8. Povećati broj multidisciplinarnih programa na najmanje 20% od ukupnog broja programa 
(programi u kojima sudjeluje najmanje ¼ nastavnika iz drugih znanstvenih područja). 

 
 

 Aktivnosti na razvoju multidisciplinarnosti su na većini sastavnica intenziviraju iako su još uvijek u okvirima  
gostovanja nastavnika s drugih sastavnica unutar studijskih programa na sastavnicama, a manje kroz 
sustav fleksibilnih definiranja studija i unutrašnje mobilnosti.   

 

 

 

Indikator 1.8 

Broj programa s multidisciplinarnim sadržajima. 
- Pokazatelj otvorenosti sastavnica/područja i mobilnosti nastavnika. 
- Studijski programi  I., II. i III. ciklusa u čijoj izvedbi sudjeluje najmanje ¼ nastavnika iz drugih 

znanstvenih područja. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. studenog. 
-    Odgovorna osoba: pročelnik centra za studije. 

 

 

 Svi studijski programi uključuju određeni stupanj multidisciplinarnosti još uvijek većinom u okvirima  
gostovanja nastavnika s drugih sastavnica, a manje kroz sustav fleksibilnog definiranja studijskih programa  
i unutrašnje mobilnosti.   
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 Zadatak 9. Povećati broj nastavnika uključenih u multidisciplinarne studijske programe na 20%.  
 

 
 

 

 

Indikator 
1.9 

Broj nastavnika koji je uključen u multidisciplinarne aktivnosti. 
- Pokazatelj mobilnosti nastavnika. 
- Broj nastavnika Sveučilišta koji su uključeni u izvođenje studijskog programa Sveučilišta izvan 

svojeg znanstvenog područja. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. studenog. 
-    Odgovorna osoba: pročelnik centra za studije. 

 

 

 

 

 

 
Otvorenost 

 

 Zadatak 10. Povećati broj studenata izvan gravitacijskog područja Sveučilišta u Rijeci na 50%. 
 

 

 
 

Vidljiv je neznatni pad broja studenata (oko 1%) koji imaju prebivalište izvan Rijeke koji nije značajniji  
pokazatelj trenda pada. Može se primjetiti značajan pad broja studenata koji dolaze iz drugih gradova na 
nekim sastavnicama (PoF, GF), ali istodbno i povećanje na drugima (TF, APU, FF i drugi).   

 

 

Indikator 
1.10 

Postotak studenata koji su došli na Sveučilište u Rijeci iz drugih županija. 
- Pokazatelj kvalitete studenata prilikom upisa. 
- Uključeni svi upisani studenti sa stalnim boravištem izvan PGŽ-e. Usporedba zadnjih pet 

godina. 
- Cenzus datum: 1. studenog. 
-  Odgovorna osoba: tajnik sastavnice. 
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 Zadatak 11. Povećati broj studija na jednom od svjetskih jeziku na 10.  
 

 Nedostatak programa ili dijelova programa koji se izvode na jednom od svjetskih jezika glavna je prepreka 
za dolaznu mobilnost iz inozemstva na SuRi. U 2011. godini nisu provođene aktivnosti u smislu ostvarenja 
Zadatka.  

 

 

Indikator 
1.11 

Broj programa koji se izvode na stranom jeziku. 
- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta u Rijeci prema studentima iz inozemstva. 
- Broj akreditiranih studijskih programa koji se barem u 1/3  izvode na stranom jeziku. Usporedba 

zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. studenog. 
- Odgovorna osoba: prorektor zadužen za međunarodnu suradnju. 

 

 

 Većina sastavnica nudi pojedine kolegije na stranom jeziku za potrebe incoming Erasmus studenata, no 
ukupan broj akreditiranih studijskih programa na kojima se barem 1/3 nastave izvodi na stranom jeziku 
iznimno je mali. 

 

 Zadatak 12. Formirati Centar za nastavu hrvatskog jezika za strane studente.  
 

 Jedan od preduvjeta za prihvaćanje studenata s inozemnih sveučilišta je formiranje centra za učenje 
hrvatskog jezika. Taj zadatak je izvršen u 2008. 

 

 
Indikator 

1.12 

Formiranje Centra za nastavu hrvatskog jezika za strane studente. 
- Mjerilo. Pokazatelj kapaciteta za prihvat studenata iz inozemstva. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom te izdvojenim resursima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2008. 
-    Odgovorna osoba: dekan Filozofskog fakulteta. 

 

 

 Dana 16. srpnja 2008., na 41. sjednici Senat SuRi dao je suglasnost na osnivanje centra pod imenom 
Riječka kroatistička škola pri Odsjeku za kroatistiku FF, sukladno ciljevima postojeće Strategije SuRi. 
Djelatnost Škole je poučavanje i ispitivanje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika. Dana 17. lipnja 
2008., na 8. sjednici Fakultetskoga vijeća FF donesen je Pravilnik o ustroju i radu Riječke kroatističke škole 
Odsjeka za kroatistiku FF. Neposredno po osnutku Škole zaposlen je jedan lektor. Godine 2009. pokrenuta 
je Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije. 

Sastavnice samostalno određuju poznvanje hrvatskog jezika za strane studente kao uvjet  za upis, 
odnosno, konačan termin do kojega strani studenti trebaju steći primjerene jezičke kompetencije. 

 

 
Reforma kurikuluma temeljena na ishodima učenja 

 

 Sukladno smjernicama Bolonjskog procesa u koncipiranju studijskih programa, velika većina sastavnica 
zadovoljava uvjet razvijanja općih kompetencija  u definiranim ishodima učenja. 

 

 Zadatak 13. Svi studijski programi na Sveučilištu strukturirani tako da najmanje 20% ishoda učenja u 
programu razvija opće kompetencije. 
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 Studijski programi strukturirani su tako da u većem dijelu zadovoljavaju postavljeni cilj od 20% ishoda 
učenja kojima se razvijaju opće kompetencije.   

 

 

Indikator 
1.13 

Prosječni % studijskog programa s ishodima učenja u kojima se razvijaju opće kompetencije. 
- Pokazatelj usklađivanja studijskih programa s European Qualification Framework i uvođenja 

općih kompetencija u ishode učenja. 
- Za svaki studijski program (I., II. i III. ciklusa) potrebno je izračunati udio općih kompetencija u 

ukupnom radnom opterećenju studenata – postotak ECTS kredita koji se dodjeljuju za opće 
kompetencije. Usporedba zadnje tri godine. 

- Cenzus datum: 1. studenog. 
- Odgovorna osoba: prodekani zaduženi za nastavu i poslijediplomske studije te pročelnik Centra 

za studije. 
 

 

 

 

 

 
Fleksibilni putovi učenja i cjeloživotno učenje  

 Zadatak 14. Najmanje 30.000 student-ECTS na Sveučilištu isporučeno kroz programe cjeloživotnog 
obrazovanja. 

  
 

 Primjećuje se stanovito nerazumijevanja koncepta cjeložvotnog učenja jer su poslijediplomski specijalistički 
studiji – studiji 3. Ciklusa, dok se programi cjeloživotnog učenja programi tzv. neformalnog obrazovanja. 
Činjenica je da  su PDSS namijenjeni usavršavanju koje se uklapa u ekstenzivno značenja cjeloživotnog 
obrazovanja. 

Programi cjeloživotnog učenja otvoreni su građanima svih životnih dobi, posebice treće, kako bi se 
omogućilo stalno obrazovanje i osobni razvoj svakog pojedinca. Krediti ostvareni na njima moći će se 
koristiti za izgrađivanje i dograđivanje akademskog i kvalifikacijskog profila.  

Senat SuRi je na sjednici 9. lipnja 2009. usvojio Pravilnik o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja. 

Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja je nakon radionica u prosincu 2009. godine, na kojima su 
sudjelovali predstavnici svih sastavnica SuRi, na osnovu komentara i prijedloga radilo na izmjenama i 
dopunama nacrta Pravilnika o priznavanju prethodnog učenja. Novi nacrt je u srpnju 2010. poslan na drugi 
krug javne rasprave. Obzirom na nepostojanje zakona i pravilnika kojima se regulira priznavanje 
prethodnog učenja u sustavu visokog školstva RH te s obzirom da je glavnina kritika nacrta pravilnika 
vezana upravo uz to, čeka se donošenje regulative na nivou RH nakon čega bi se započelo s uvođenjem 
sustava priznavanje prethodnog učenja na SuRi. 

Povjerenstvo za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja radi na sustavu vrednovanja programa 
cjeloživotnog učenja, a u tijeku je i rad na izmjenama i dopunama postojećeg Pravilnika o vrednovanju 
programa cjeloživotnog učena. 

Na SuRi se izvodi 22 akreditirana programa cjeloživotnog učenja, od čega je osam razlikovnih programa, 
Razlikovni programi: 

 Razlikovni program politehnike (FF) 
 Razlikovni program za upis na Sveučilišni diplomski studij Rani predškolski odgoj i obrazovanje 

(UF) 
 Razlikovni program informatike (OI)  
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 Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski 
sveučilišni studij Brodogradnja (TF) 

 Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski 
sveučilišni studij Strojarstvo (TF) 

 Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski 
sveučilišni studij Elektrotehnika (TF) 

 Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski 
sveučilišni studij Računarstvo (TF) 

 Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski 
sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) 

Ostali programi: 

 Dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje za nastavnike (FF) 
 Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce (FF) 
 Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1 (FF) 
 Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 2 (FF) 
 e-učenje u nastavnom procesu (Centar za učenje i poučavanje) 
 UniSTAT: primjena statističkih metoda (Centar za učenje i poučavanje) 
 Poslovno komunicirajne u turizmu (FMTU) 
 Strani jezici u turizmu za početnike (FMTU) 
 Strani jezici za turističke vodiče (FMTU) 
 Specijalist odjela hrane i pića - gastronomija (FMTU) 
 Specijalist odjela hrane i pića – restoraterstvo (FMTU) 
 Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na 

okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (GF) 
 Projektni menadžment u razvoju proizvoda i proizvodnje (TF) 
 Posebni programi obrazovanja pomoraca (PoF) 

 Zamjetna je aktivnost u području akreditiranja i izvođenja programa cjeloživotnog učenja. Cjelovitost 
ispunjenja ovog zadatka ovisi o nacionalnoj regulativi koja još uvijek ne priznaje status studenta 
polaznicima programa cjeloživotnog učenja.  

 

 

Indikator 
1.14 

Broj student-ECTS ostvaren kroz programe cjeloživotnog učenja. 
- Pokazatelj razvijenosti sustava za cjeloživotno učenje na Sveučilištu u Rijeci. 
- Broj student-ECTS (broj ECTS kredita dodijeljen svakom studentu) ostvaren kroz akreditirane 

programe cjeloživotnog učenja. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
-    Odgovorna osoba: prodekani za nastavu i pročelnik Centra za studije. 

 

 

 Iako je povećan broj akreditiranih programa cjeloživotnog učenja, studenti još uvijek ne stječu ECTS 
bodove unutar tog sustava već su korisnici  programa cjeloživotnog učenja osobe koje nisu ili nisu više 
studenti SuRi. Još uvijek polaznici programa cjeloživotnog učenja nemaju status studenta. Međutim, unutar 
programa cjeloživotnog obrazovanja stjecani su ECTS bodovi. 

 

 Iako je povećan broj akreditiranih programa cjeloživotnog učenja, studenti još uvijek ne stječu ECTS 
bodove unutar tog sustava već su korisnici  programa cjeloživotnog učenja osobe koje nisu ili nisu više 
studenti SuRi. Još uvijek polaznici programa cjeloživotnog učenja, sukladno nacionalnoj regulativi, nemaju 
status studenta. Međutim, unutar programa cjeloživotnog obrazovanja zamjetan je porast stečenih ECTS 
bodova. 

 

 

 

 

 

http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=821
http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=821
http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=821
http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=821
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 Zadatak 15. Najmanje 10.000 student-ECTS na Sveučilištu ostvareno kroz neformalno i informalno učenje.  
 

 Iako se vrlo mali broj ECTS bodova u 2010. dodijelio kroz neformalne i informalne programe i putove 
učenja, u 2010. su vršene intenzivne pripreme za sustavno povezivanje formalnih i neformalnih programa 
te otvaranje informalnih putova za stjecanje kredita. Učinkovitost prema ovom zadatku dodatno je 
usložnjena činjenicom da ne postoji odgovarajuća nacionalna regulativa o ovom pitanju. 

Izvršavajući svoje prioritetne smjernice, posebice smjernicu ''1. Poticanje socijalne odgovornosti članova 
sveučilišne zajednice'' i ''2. Poticanje društveno odgovornog gospodarenja lokalnih jedinica i gospodarskih 
subjekata'', Zaklada SuRi u 2011. godini nastavila je s projektima, te organizirala edukacije u sklopu 
projekta „Rijeka z(n)a znanje – Vještine javnog izlaganja“. 

 

 
Indikator 

1.15 

Broj student-ECTS ostvaren kroz neformalno i informalno učenje. 
- Pokazatelj razvijenosti sustava za cjeloživotno učenje na Sveučilištu u Rijeci. 
- Broj student-ECTS (broj ECTS kredita dodijeljen svakom studentu) ostvaren kroz neformalne 

programe i informalne putove učenja. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 

 

 

 Zamjetno je izvjesno nerazumijevanje koncepta informalnolog obrazovanja. Potrebno je napomenuti da na 
nacionaloj razini priznavanje informalnog učenja nije regulirano što otežava implementaciju i provedbu 
ovog zadatka.   

 

 
Jačanje suradnje s gospodarstvom i javnim sektorom u obrazovanju 

 

 Zadatak 16. Ostvariti institucijska partnerstva, na razini sveučilišta i razini sastavnica, s poduzećima i 
javnim institucijama u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih programa. 

 
 

 Na većini sastavnica SuRi ne postoji zadovoljavajuća povezanost i suradnja s gospodarskim i javnim 
sektorom. Potrebne se posebne dodatne aktivnosti radi unapređenja rezultata vezanih za ovaj zadatak. 

 

 

Indikator 
1.16a 

Broj institucijskih ugovora o partnerstvu s poduzećima i javnih institucijama. 
- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta prema okruženju. 
- Broj institucijskih ugovora (temeljem odluke fakultetskih vijeća ili Senata) kojima se utvrđuje 

partnerstvo u izvođenju studijskih programa s poduzećima ili institucijama iz javnog sektora. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekan zadužen za opće poslove. 
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Indikator 
1.16b 

Broj nastavnika u naslovnim zvanjima koji su uključeni u obrazovanje na Sveučilištu kroz 
institucijska partnerstva. 
- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta prema okruženju. 
- Broj nastavnika koji su kroz institucijske ugovora o  partnerstvo u izvođenju studijskih programa 

s poduzećima ili institucijama iz javnog sektora uključeni u nastavne aktivnosti i izabrani u 
naslovna zvanja. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekan zadužen za opće poslove. 

 

 

 

 

 

 
Studentski standard i studentski život 

 

 Poboljšanju kvalitete studentskog, ali i standarda djelatnika Sveučilišta, pridonosi i Zaklada Sveučilišta u 

Rijeci svojim radom. U 2011. godini Zaklada je fokusirala svoje djelatnosti na pomaganje studentskih 

aktivnosti, studentskih projekata i programa usavršavanja te osmislila vlastite projekte u tom pravcu. Njihov 

je cilj bio izravno pomaganje studentske populacije razvijanjem vlastitih resursa u novonastalim uvjetima 

krize. Zaklada također nastavlja promovirati ideje zakladništva i filantropije, povezivati sveučilišnu zajednicu 

s lokalnom i regionalnom u okviru društva znanja, razvijati društvenu odgovornost i promicati programske 

prioritete osnivača i članova podupiratelja, među kojima je posebice znanstvena izvrsnost, razvijanje 

kapaciteta i mehanizama za povlačenje sredstava iz fondova EU, održivi razvoj te razvoj identiteta lokalne i 

regionalne zajednice.  

Studentski savjetovališni centar (SSC) započeo je s radom u okviru FF u siječnju 1998. godine s 

primarnim ciljem pružanja psihološke podrške i pomoći kako bi se svim studentima omogućilo brže, 

efikasnije i bezbolnije studiranje, kao i općenito viša razina kvalitete života. U studenom 2010. odlukom 

Senata SuRi osniva se Sveučilišni savjetovališni centar čija sastavnica Psihološko savjetovalište preuzima 

poslove Studentskog savjetovališnog centra.  

Psihološko savjetovalište je tijekom 2011. godine radilo sve radne dane u vremenu od 9.00 do 16.00 sati 

u prostorijama smještenim u zgradi Akademije primijenjenih umjetnosti. Krajem 2011. godine SSCpreselio 

je u nove prostorije u zgradi GF.  

Realizirane su sve planirane aktivnosti individualnog i grupnog savjetovanja, tribina i radionica. Tijekom 

2011. u Savjetovalištu je odrađeno ukupno 782 sata individualnog savjetovanja s preko 170 osoba.  

Struktura korisnika kao i razlozi zbog kojih su potražili pomoć u Savjetovalištu približno je jednak 

prethodnom radzodblju. Najčešće se radi o studentima svih fakulteta Sveučilišta u Rijeci u dobi od 18 do 30 

godina koji traže pomoć zbog akademskih teškoća, depresivnih i anksioznih stanja te interpersonalnih 

problema. Tijekom 2011. godine održan je i veći broj različitih edukativnih aktivnosti. Studentima FF održan 

je niz radionica usmjeren razvoju akademskih vještina na različite teme (npr. planiranje i organizacija 

vremena, prezentacijske vještine, aktivno učenje, ispitna anksioznost). Na pojedinim fakultetima održana su 

predavanja na teme o različitim akademskim vještinama (koncentracija, efikasne strategije učenja, 

kvalitetno javno izlaganje).  

Druga sastavnica SSC-a - Ured za studente s invaliditetom započeo je s radom u travnju 2011. godine 
kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno 
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obrazovanje te uspješno studiranje. Tijekom 2011. godine planirani su sljedeći ciljevi: informiranje, 
prikupljanje i obrada podataka o studentima s invaliditetom, organizacija individualne pomoći, organizacija 
prijevoza, praćenje standarda studenata s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih barijera, unapređivanje 
institucionalnog (nacionalnog i sveučilišnog) okvira koji omogućuje bolje uvjete studiranja za studente s 
invaliditetom (projektne aktivnosti unutar Tempus projekta). Tijekom dosadašnjeg 9-mjesečnog rada 
ostvareno je sljedeće:   
- informiranje studenata, profesora i koordinatora za studente s invaliditetom o radu Ureda za studente s 

invaliditetom, 
- informiranje svih srednjih škola PGŽ, uključujući i udruge osoba s invaliditetom, 
- informiranje o pravima studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja, 
- izrađen je  i tiskan  promotivni materijal Ureda za studente s invaliditetom koji pruža uvid u mogućnost  

studiranja studenata s invaliditetom, 
- djelatnosti Ureda predstavljene su srednjoškolcima, brucošima, studentima, udrugama osoba s 

invaliditetom te ostalim zainteresiranima, 
- organizirana je izrada jedinstvene baze podataka o broju, vrsti i stupnju invaliditeta studenata s 

invaliditetom na SuRi, 
- uspostavljena je mrežna stranica Ureda za studente s invaliditetom  
- u suradnji sa Udrugom „Znam“ provodi se organizacija prijevoza studenata i profesora s invaliditetom 
- pruža se pomoć i podrška studentima u prilagodbi nastave, ispita i dodatnih provjera znanja pri upisu na 

fakultet, sukladno vrsti invaliditeta, 
- pokrenuta je analiza sastavnica SuRi o postojećim arhitektonskim barijerama. 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (SZSuR) je je tijelo studenata SuRi koje štiti i unapređuje interese 
studenata, brine o kvaliteti studijskih programa, pomaže studentskim udrugama i potiče suradnju s drugim 
organizacijama koje rade u interesu studenata. Skupštinu SZSuR čine predstavnici svih studijskih područja 
i svih sastavnica SuRi. Za provođenje postavljenih ciljeva zaduženo je ukupno 8 ureda; Ured za studentski 
standard, Ured studentskog pravobranitelja, Ured za udruge, Ured za međunarodnu suradnju, Ured za 
kulturu, IT Ured, Ured za izdavaštvo i Ured za kvalitetu. 

Projekti SZ SuR - u akademskoj godini 2010./2011. SZSuRi  je sufinancirao više od 150 studentskih 
projekata što predstavlja porast od gotovo 100 % s obzirom na godinu prije te više od 300 % s obzirom na 
2008./2009. Posebno izdvoja sljedeće: Studentski dan 2011. organiziran je 3. i 4. lipnja . Program je bio 
podijeljen na više aktivnosti od kojih posebno izdvajamo popularno znanstveno predavanje voditelja Ureda 
Svjetske banke za RH, gosp. Hongjooa J. Hahma, sajam poslova na kojem je svoje proizvode i usluge 
prezentiralo više od 20 tvrtki s područja Hrvatske i regije, predstavljanje udruga, organizacija i inicijativa 
kojima su ciljane skupine studenti i studentske aktivnosti, športska natjecanja koja su organizirana u 
suradnji s Riječkim športskim sveučilišnim savezom na kojima je sudjelovalo više od 200 studenata te 
nezaobilazni koncert na kraju danu koji je okupio više od 15 000 posjetitelja. Dvodnevni program privukao 
je više od 20.000 studenata i građana što pokazuje veliki interes i daje daljnji poticaj za provođenje ovog 
projekta.  

STRIP – Studentska riječka poduzeća je projekt pokrenut od strane SZSuR 2010./2011. STRIP d.o.o. je 
društvo s ograničenom odgovornošću neprofitnog karaktera čiji je cilj razvijati poduzetništvo, prilagođenje 
edukativne programe privredi  te u konačnici podizanje studentskog standarda na SuRi. Prva djelatnost 
STRIP-a je stvaranje inkubatora najboljih poslovnih ideja mladih poduzetnika omogućilo bi istima da na 
jednostavan način započnu svoje poslovne poduhvate. Druga djelatnost odnosi se na uspostavljanje 
edukacijskog centra izvrsnosti čiji je cilj priprema mladih za tržište rada u suradnji s privredom i 
akademskom zajednicom što bi rezultiralo jednostavnijim zaposlenjem, kvalitetnijom radnom snagom i 
implementiranjem stručnih znanja u kurikulum pojedinim programa na SuRi. Poduzetnički poduhvati čija bi 
realizacija bila pokrenuta s ciljem da direktno utječu na standard i kvalitetu života studenata predstavljaju 
treću djelatnost. SZSuRi vjeruje da će STRIP u skoroj budućnosti postati most koji će olakšati suradnju 
SuRi i privrede te potencirati suradnju između poslovnog i akademskog kruga provodeću u praksu 
potencijalne mogućnosti suradnje. 

Ured za kulturu SZSuR uspostavio je suradnju s nekoliko kazališta iz Hrvatske što je rezultiramo nizom 
predstava koje su kazališne dvorane ispunjavale do posljednjeg mjesta. Zadovoljni glumci, oduševljena 
publika i odlična atmosfera koja se širila dvoranama dokazali su da među studentskom populacijom itekako 
postoji interes za kulturu te dali do znanja da ovakvi i slični projekti imaju odličnu perspektivu.  

 Zadatak 17. Osigurati smještaj u studentskim domovima za najmanje 40% studenata Sveučilišta koji 
dolaze na studij u Rijeku. 
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 Studentski centar Rijeka izvještava kako je navedeni plan trenutno neostvariv. SC Rijeka za smještaj 
studenata ima 628 ležajeva. Na Kampusu je u planu gradnja još oko 800 ležajeva. Dakle  planiranom 
izgradnjom dobilo bi se ukupno 1428 ležajeva. Ukoliko u Rijeci ima oko 5000 studenata izvan Rijeke, 
potrebno je još oko 600 ležajeva za ostvarenje strateškog plana. Sastavnice nemaju utjecaja na smještaj u 
Studentskom, jer se obavlja putem javnog natječaja, prema kriterijima SC. 

FMTU je uspostavio kontakte s Đačkim domom u Lovranu gdje je smješten manji dio naših studenata. U 
pripremi je izrada projektne dokumentacije za proširenje Fakuleta u Iki, u sklopu kojeg je predviđena 
izgradnja studentskog doma.  

 

 

Indikator 
1.17 

Postotak studenata koji dolaze na studij u Rijeku smještenih u studentskim domovima. 
- Pokazatelj kvalitete studentskog standarda na Sveučilištu u Rijeci. 
- Broj studenta koji su smješteni u studentskim domovima u odnosu na ukupan broj studenata koji 

dolaze na Sveučilište u Rijeci iz drugih županija. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekani za nastavu i pročelnik Centra za studije. 

 

 

 

 

 

 Do izgradnje novih smještjanih kapaciteta ne očekuju se značajni pomaci u pokazateljima  smještaja u 
studentskim domovima osim preraspodjela onih unutar postojećih kapaciteta. 

 

 Zadatak 18. Najmanje 50% studenata u organiziranim aktivnostima na Sveučilištu: kulturnim, društvenim, 
obrazovnim, sportskim itd. 

  
 

 Osnivanjem Riječkog športskog sveučilišnog saveza (RŠSS) organizirane športske aktivnosti na SuRi se iz 
godine u godinu pojačavanju. Iznimno su intenzivirane su projektne aktivosti Studentskog zbora SuRi 
(Studenski dan, kazališne presdtvae, izložbe, koncerti i sl.) u koje je na organiziran uključen najveći broj 
studenta.    

 

 

Indikator 
1.18 

Postotak studenata u organiziranim aktivnostima na Sveučilištu. 
- Pokazatelj kvalitete studentske organiziranosti na Sveučilištu u Rijeci, institucijske brige za 

organiziranje studenata i studentski standard. 
- Broj studenta koji su uključeni u organizirane aktivnosti (programi koje je usvojio Senat) u 

odnosu na ukupan broj studenata na Sveučilištu u Riejci. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: studentski predstavnik u Senatu. 

 

 

 Studentski centar Rijeka izvještava o najmanje 50% studenata u organiziranim aktivnostima na 
Sveučilištu: kulturne, društvene, obrazovne, sportske itd. 

SC Rijeka je organizirala manifestacije u proljeće i jesen 2011. godine i to na području sporta, izleta i foto 
izložba te tečajeva kuhanja i fotografije. Ukupno u 14 izleta sudjelovalo je oko 700 studenata, na 
sportskim događanjima sudjelovalo je oko 300 studenata, a na dvije foto izložbe sudjelovalo je ukupno 50 
izlagača. Dakle ukupno oko 1050 učesnika. 

Obilježavajući Međunarodni dan volontera, i ujedno 2011. kao Europsku godinu volontera, Zaklada SuRI 
je 8. prosinca organizirala uređenje okoliša Dječjeg vrtića „Morčić“ na Gornjoj Vežici. U akciju je 
sudjelovalo 30-ak studenata SuRi. 
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Riječki športski sveučilišni savez (RŠSS) je sveučilišna organizacija, osnovana početkom 2005. 
godine. Njezin osnovni cilj je unapređenje, omasovljenje i sustavna organizacija akademskog sporta na 
SuRi što uspješno izvršava kroz zadnjih 7 akademskih godina. 

Članice su studentska športska društva sa osam (8) riječkih fakulteta te Udruge kineziologa SuRi 
(profesori TZK) čiji predstavnici (3) čine skupštinu koja je najviše tijelo RŠSS-a. Osnivanju i radu Saveza 
potporu je pružilo SuRi te Studentski zbor (SZSUR). Također, RŠSS je član i aktivno sudjeluje u radu 
Riječkog sportskog saveza, Zajednice sportova Primorsko – goranske županije te Hrvatskoga 
sveučilišnog športskog saveza. 

U proteklih sedam godina RŠSS je organizirao niz prijekata na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, 
od kojih se posebno ističu Unisport liga SuRi, Sveučilišno športsko prvenstvo Republike Hrvatske 2006. te 
Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci za studentice i studente 2007. i Europsko sveučilišno prvenstvo 
u rukometu za studentice i studente 2011. 

Projekti RŠSS u 2011. 

Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu 2011. RŠSS i SuRi organizirao je, u ime Hrvatskog 
sveučilišnog športskog saveza (HSŠS), 6. europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu, Rijeka 2011. 
Prvenstvo se održalo od 17.-24. srpnja 2011. Na Prvenstvu su ukupno sudjelovala 432 predstavnika, iz 16 
sveučilišnih ekipa u muškoj i 11 u ženskoj konkurenciji. Prvenstvo se održavalo u Sportskoj dvorani Zamet 
i Sportskoj dvorani Mladost. Za potrebe treninga korištena je dvorana 3. maj. Po pitanju volontera, od 152 
prijavljenih, na kraju je njih 102 sudjelovalo u izvršenju projekta. U fazi pripreme sudjelovalo je 15 
volontera, a tijekom deset dana natjecanja sudjelovalo je još 87 volontera. Ne računajući sate utrošene u 
organizaciju EUCH, tijekom deset dana natjecanja volonteri su ostvarili preko 5 000 volonterskih sati.  

Uz navedeno, RŠSS iznimno je ponosan na 2 medalje. Ženska i muška rukometna reprezentacija SuRi 
napravile su pravi podvig osvojivši srebra. Također, Davor Brajnović, član muške ekipe domaćina, 
proglašen je za najboljeg golmana Prvenstva. 

Studentski dan. Riječki športski sveučilišni savez sudjelovao je, kao suorganizator zadužen za sportski 
dio priredbe, na Studentskom danu koji se održao 03. i 04. lipnja 2011. Od sportskih aktivnosti, studentice 
i studenti, njih oko 250, natjecali su se u malom nogometu i graničaru. Također, svi okupljeni mogli  uživati 
u prezentaciji zumbe i capoeire. 

Sudjelovanje na Sveučilišnom športskom prvenstvu RH. Riječki športski sveučilišni savez sudjelovao 
je na Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske koje je, u razdoblju od 02.-05. lipnja  2011. 
održano u Vinkovcima. Sveučilište u Rijeci je sudjelovalo sa 84 sudionika te je ostvarili odlične rezultate 
osvojivši 2 zlata, 4 srebra i 3 bronce.  

Unisport liga. Na lokalnoj razini najveći projekt RŠSS-a jest Unisport liga SuRi. Liga se u 2010/11 
sastojala od 14 sportova koji se održavaju u muškim i ženskim disciplinama. Sportovi obuhvaćeni 
Unisport ligom su sljedeći: 

futsal (studenti - 100, studentice - 94) 
košarka (studenti - 94, studentice - 86) 
odbojka (studenti - 71, studentice - 75) 
rukomet (studenti - 90, studentice - 80) 
squash (studenti - 18, studentice - 18) 
cageball (studenti - 52, studentice - 50) 
badminton (studenti - 9, studentice - 7) 
šah (studenti - 16, studentice - 3) 
odbojka na pijesku (studenti - 22, studentice - 6) 
stolni tenis (studenti - 16, studentice - 10) 
tenis (studenti - 28, studentice - 13) 
plivanje (studenti - 44, studentice - 21) 
vaterpolo (studenti - 56, studentice - 0) 

Ukupno u natjecanjima Unisport lige u akademskoj godini 2010./2011. sudjelovalo je oko 1.200 studentica 
/studenata (550/650). U organizaciji i vođenju samih natjecanja sudjelovalo je oko 70 studentica / 
studenata (volontera) i zaposlenika SuRi. Ukupno je najbolji rezultat ostvario MF. 

 
Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati 
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 Zadatak 19. Pokrenuti do 2008. zajedno s Gradom Rijeka dugoročni program koji će Rijeku promovirati 
gradom u kojem je vrijedno i lijepo studirati. 

  
 

   

 

Indikator 
1.19 

Pokretanje dugoročnog programa s Gradom Rijeka. 
- Mjerilo. Pokazatelj povezanosti Sveučilišta sa zajednicom i otvorenosti zajednice prema 

studentima. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom te izdvojenim resursima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2009. 
- Odgovorna osoba: rektor. 

 

 

 Pokrenut je projekt Kultivator u partnerstvu s Gradom Rijekom cilj kojega je podizanje standarda studenta 
u području knjige i čitanja. U sklopu projekta je tijekom 2011. organizirano preko trideset aktivnosti 
(predavanja, tribine, razgovori, okrugli stolovi, predstavljanja knjiga…). Organizirana su i dva studentska 
natječaja za najbolji pisani rad na hrvatskom i engleskom jeziku. Dio nagrađenih radovia objaviti će se u 
publikaciji u sklopu projekta. 

Pokrenut je projekt USSUD kulture, u partnerstvu s Gradom Rijekom. Cilj projekta je unaprjeđenje 
studentskog standarda u domeni kulture. 

Program kreditiranja studenata SuRi je prvi takve vrste u RH što pridonosi pozitivnoj slici SuRi, koje se u 
akademskim krugovima opisuje kao inovativno. Program je ozbiljan doprinos strategiji razvoja SuRi, 
posebice u kontekstu nastojanja privlačenja kvalitetnih studenata iz cijele Hrvatske. Njegov se osobit 
značaj očituje u ravnopravnom statusu svih grupa studenata. Program je namijenjen studentima 
preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, redovnim studentima s punim radnim vremenom (uz 
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i po osobnim potrebama), izvanrednim studentima s 
dijelom radnoga vremena. U osmišljavanju i realizaciji Programa uz SuRi aktivno sudjeluje i Studentski 
zbor, a partneri u projektu, odnosno supotpisnici Sporazuma jesu MZOŠ, Primorsko-goranska županija, 
Grad Rijeka te Zagrebačka banka d.d. Strateški profili definirani su unutar strateških grupa, određuje ih 
Senat SuRi, a uključuju razvoj SuRi, dugoročni razvoj Grada, Županije i RH. Namjena Riznice za 
kreditiranje studenata jest da na tržištu ostvaruje prinos koji se koristi za subvencioniranje kamate. Ulagači 
u Riznicu mogu biti sve pravne i fizičke osobe. Program omogućava određivanje međusobnih odnosa 
između ulagača u Riznicu i studenata s ciljem da što veći broj studenata već tijekom studiranja ima 
osigurano radno mjesto. Javni se natječaj za dodjelu studentskih kredita objavljuje jednom godišnje i to 
početkom zimskoga semestra, na mrežnim stranicama SuRi i otvoren je neograničeno od dana objave.  U 
akademskoj godini 2010./2011. broj studenata kojima je odobren kredit sukladno Javnom natječaju za 
dodjelu studentskih kredita iznosio je 16. 

 

 
e-učenje 

 

 Sljedeći izvještaj donosi opis stanja obavljenosti zadaća i aktivnosti planiranih u provedbi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci, odnosno Strategijom uvođenja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci, za 2011. godinu.  

Tablica 1. Pregled stanja obavljenosti zadaća i aktivnosti prema Akcijskom planu za provođenje Strategije 
e-učenja na Sveučilištu u Rijeci u 2011. godini. 

 ZADAĆE I AKTIVNOSTI NOSITELJI Obavljene aktivnosti 
Riješe-

nost 

1. 
Sustavno uključivanje nastavnika i  
administrativnog osoblja u edukacijske 
programe IT Akademije  

IT Akademija 
SuR 

 Ostvareno 1638 polaznik sati 
nastave  

DA 

2. 
Sveučilišni program natjecanja za 
dodjelu inicijalnih financijskih sredstava 
za rad na nastavnim e-materijalima 

Povjerenstvo za 
e-učenje SuR 

 Raspisan Natječaj, obavljen 
evaluacijski postupak, 
odabrani projekti za 
financiranje, sklopljeni ugovori 

DA 

3. 
Godišnja Nagrada Sveučilišta za 
najbolji e-kolegij 

Povjerenstvo za 
e-učenje  

 Obavljen postupak i 
dodijeljene nagrade 15. 
prosinca 2011. 

DA 

4. 
Rad Centra za e-obrazovanje 
Sveučilišta 

IT Akademija 
SuR 

 Na SuR aktivno  1005  e-
kolegija , koje održava 509 
nastavnika i 10 686 studenata 

 Razvijen novi dizajn MudRI 

DA 
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sustava 

5. 
Organizacija i provođenje programa 
obrazovanja za e-učenje "e-učenje u 
nastavnoj praksi" 

IT Akademija 
SuR i Centar za 
e-obrazovanje 

SuR 

 Ostvareno 560 polaznik sati 
nastave  

DA 

6. 
Donošenje nove Strategije razvoja e-
učenja na Sveučilištu u Rijeci 

Povjerenstvo za 
e-učenje  

 Strategija razvoja e-učenja na 
Sveučištu u Rijeci 2011.-2015. 
donesena i usvojena  

DA 

7. 
Informiranje i senzibiliziranje nastavnika 
i studenata za e-učenje  

Povjerenstvo za 
e-učenje i 

Centar za e-
obrazovanje 

 Organiziran treći e-dan SuR, 
15. prosinca 2011. 

 

DA 

Slijedi opis pojedinih aktivnosti iz Tablice 1. 

Centar za e-obrazovanje prikupio je stanje indikatora e-učenja na cijelom Sveučilištu, a koje uključuje rad 
na sveučilišnuom sustavu MudRi, kao i rad na ostalim sustavima za e-učenje koje podržavaju sastavice 
samostalno. Tablicom ispod je dan prikaz indikatora e-učenja na SuR, stanje početkom 2012. godine: 

indikatori e-učenja 2011. 
 

M
u

d
R

i s
u

st
av

 

e-kolegija 440 

nastavnika i asistenata 306 

suradnika 120 

mentora/tutora 55 

e-studenata 17697 

studenata (fiz.osoba) 5336 

educiranih nast. 73 

D
ru

g
i s

u
st

av
i z

a 
e-

u
če

n
je

 

e-kolegija 565 

nastavnika i asistenata 203 

suradnika 37 

mentora/tutora 66 

e-studenata 37704 

studenata (fiz.osoba) 5350 

educiranih nast. 52 

U
K

U
P

N
O

 e
-u

če
n

je
 n

a 

U
N

IR
I 

e-kolegija 1005 

nastavnika i asistenata 509 

suradnika 157 

mentora/tutora 121 

e-studenata 55401 

studenata (fiz.osoba) 10686 

educiranih nast. 125 
 

   

 Zadatak 20. Najmanje 50% svakog studijskog programa koristi alate za e-učenje (miješano ili potpuno). 
 

 

 
 

 

 

Indikator 
1.20 

Prosječni % studijskog programa koji koristi alate e-učenja. 
- Pokazatelj razvijenosti e-učenja na UniRi. 
- Udio studijskog programa (%) koji koristi alate e-učenja (miješanog ili potpunog) – udio ECTS 

kredita koji je ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja. Usporedba zadnjih pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: povjerenstvo za provedbu Strategije uvođenja e-učenja. 
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Znanstveni rad i inovacije 
 

Strateški cilj 2. Istraživačko sveučilište s utvrđenim istraživačkim profilom, centrima izvrsnosti, kolaborativnim 
istraživanjima, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih karijera i dvostruko većom znanstvenom produkcijom. 

 SuRi je prvo sveučilište u RH koje je potpisalo Deklaraciju kojem prihvaća dva ključna dokumenta 
Europske Komisije (Europska povelja za istraživače, Kodeks o novačenju istraživača) te jedno od 
tridesetak znanstvenih institucija u Europi koje su uključene u pilot projekt implementacije ovih dokumenta 
koje se provodio po nazivom ''A Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the 
Charter and Code''. Cilj potpisivanja Deklaracije i implementacije je uključivanje u europski istraživački 
prostor, prihvaćanje europskih standarda znanstvenog rada, povećanje vidljivosti SuRi, povećanje 
mobilnosti znanstvenika i njihovo uključivanje u zajedničko tržište. Provedena je prva faza implementacije 
koja je uključivala provedbu i analizu on line ankete među znanstvenicima na SuRi i interni izvještaj o 
postojećem stanju zakonodavstva, institucionalnih praksi, izradu akcijskog plana s detaljnom matricom 
odgovornosti. Prihvaćanjem Strategije ljudskih resursa od strane Europske komisije SuRi je 12. srpnja 
2010. dobilo priznanje EK o izvrsnosti u istraživanju (HR Excellence in Research) čime je postalo prvo 
sveučilište u RH i jedno od desetak europskih znanstvenih institucija koje imaju ekskluzivno pravo 
korištenja loga Europske komisije na svojim mrežnim stranicama i promotivnom materijalu. 

Naredna faza implementacije Strategije ljudskih resursa povjerena je na odgovornost Savjetu za znanost 
SuRi, savjetodavnom tijelu osnovanom odlukom Senata 20. srpnja 2010. Savjet za znanost, osniva u 
ožujku 2011. četiri radne skupine sa zadaćom provođenja neposredno predstojećih aktivnosti predviđenih 
Strategijom ljudskih resursa. 

Projekt implementacije biti će nastavljen  internom analizom 2012. godine i eksternom evaluacijom od 
strane Europske komisije 2014. godine.     

 

 
Povećanje istraživačkih aktivnosti na sveučilištu u temeljnim istraživanjima 

 

 Zadatak 1. Broj obranjenih doktorata povećati za četiri puta.   
 

 Prema izvješćima sastavnica SuRi u protekloj 2011. godini obranjeno je 90 doktorata, dok je u prethodnoj 
godini obranjeno 58 doktorata. 

 

 

Indikator 
2.1a 

Broj obranjenih doktorata. 
- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci. 
- Obranjeni doktorati na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Usporedba pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za znanstveno-istraživačku djelatnost. 
- Benchmark indikator 
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*Izvor: Knjiga doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci (Centar za studije) 

 

 

Indikator 
2.1b 

Broj doktorata obranjenih na Sveučilišta u Rijeci. 
- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci. 
- Ukupan broj doktorata zaposlenika Sveučilišta obranjenih na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. 

Usporedba pet godina. 
- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 
 

 

 

 

 

 

Indikator 
2.1c 

Broj doktorata obranjenih izvan Sveučilišta u Rijeci. 
- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci. 
- Ukupan broj doktorata zaposlenika obranjenih izvan Sveučilišta u Rijeci u jednoj godini. 

Usporedba pet godina. 
- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 
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 Zadatak 2. Udvostručiti financiranje istraživanja.  
 

 Da bi se SuRi uspješno razvilo kao istraživačko sveučilište, potrebno je razviti financijske instrumente za 
povećanje istraživačkih aktivnosti na SuRi. 

 

 

Indikator 
2.2 

Omjer između financiranja istraživanja i broja nastavnika. 
- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci. 
- Omjer između financiranja znanstveno-istraživačkih projekata i broja znanstveno-nastavnog 

osoblja (FTE1) na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Uključuje sredstva uplaćena na Sveučilištu 

u Rijeci od svih znanstveno-istraživačkih projekata (MZOŠ, FP6/7…). Usporedba pet godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: voditelj financijske službe sastavnica. 

 

 

   

 

 

 

 
Inovacije i infrastruktura  

 Zadatak 3. Uspostaviti inovacijski sustav Sveučilišta do 2010. godine i organizirati samoodrživi i 
funkcionalan znanstveno-inovacijski centar do 2013. godine. 

  
 

 Aktivnosti uspostavljanja inovacijskog sustava su se u 2011. godini nastavile. Djelatnici Centra za EU 
projekte i znanstveni menadžeri SuRi su tijekom 2011. godine redovito održavali predavanja i radionice 
na pojedinim sastavnicama i organizirali info-dane (7 info dana) o EU programima i fondovima, te 
pojedinim specifičnim natječajima. Pored organiziranja i održavanja predavanja i info dana Centar za EU 
projekte je provodio interne edukacije zaposlenika Centra i SuRi putem seminara i konzultacija. Centar je 
razvijao komunikaciju sa širom zajednicom (poslovnim sektorom, lokalnom upravom i samoupravom, 
udrugama) što je pridonijelo uspješnom provođenju projekata, ali i unapređenju suradnje kroz prijavljene 
projekte. Rad Centra za EU projekte, savjetovanje tijekom projektnog ciklusa te prijava i provođenje 
projekata, bio je vezan za otprilike 50 sveučilišnih projekata.   

U cilju izgradnje inovacijskog sustava, intenzivirana  je provedba projekta „Razvoj inovacijskog sustava na 
Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“ financiranog iz IPA komponente IIIc. Kako bi se osiguralo 
financiranje daljnjeg rada na inovacijskom sustavu i izrada svih potrebnih baza, na isti natječaj prijavljen je 
i  nastavak projekta, no rezultati u ovom trenutku još nisu poznati. U okviru navedenog projekta izrađena 
je Baza kompetencija SuRi te je započelo njeno punjenje. Također, ponovno je uspostavljena Baza 
znanstvenih i razvojnih projekata koja će pridonijeti povezivanju znanstvenika SuRi s inozemnim 

 

                                                 
1 FTE – zaposlenost svedena na puno radno vrijeme (full time equivalent). 
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kolegama. inovacijskog sustava. 

 

Indikator 
2.3 

 

Inovacijski sustav Sveučilišta uspostavljen do 2010. godine te funkcionalan i samoodrživ 
znanstveno-inovacijski centar do 2013. godine. 
- Mjerilo. Pokazatelj institucijske podrške za povećanje inovacijskih aktivnosti na Sveučilištu u 

Rijeci. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. i 1. siječnja 2013. 

- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 
 

 

 Djelatnosti na uspostavljanju inovacijskog sustava SuRi odvijale su se u najvećoj mjeri u okviru IPA IIIc 
projekta „Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“ i to ponajprije na 
polju identifikacije postojećeg znanja i intelektualnog vlasništva SuRi te izradi prijedloga Inovacijske 
strategije SuRi.  
Djelatnosti se mogu grupirati na sljedeći način: 

1. Provedena je javna nabava za konzultante u okviru IPA IIIC projekta „Razvoj inovacijskog 
sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“ te je ugovorena suradnja sa 
konzultantskom kućom Sveučilišta u Oxfordu – Isis Innovation ltd. 

2. Provedeno je mapiranje znanja na SuRi. 

3. Kreirana je baza znanja „Baltazar“ koja sadrži podatke o kompetencijama, znanjima i 
vještinama, ekspertizama te dosadašnjoj suradnji sa drugim institucijama i gospodarskim 
subjektima znanstvenika Sveučilišta dobivenih iz provedenog mapiranja i koja će poslužiti kao 
polazište kod komercijalizacije usluga i proizvoda koje SuRi može ponuditi na tržištu 

4. Izrađen je prijedlog Inovacijske strategije SuRi: 

5. Evaluiran je poslovni plan „Cromab“ (voditelj projekta: prof. dr. sc. Stipan Jonjić, MF) 

6. Predložene su određene korekcije Politike gospodarenja intelektualnim vlasništvom na SuRi 

7. Održano je 6 radionica o važnosti intelektualnog vlasništva: 2 opće radionice i 4 radionice sa 
specifičnim temama vezanim uz intelektualno vlasništvo. Ohdržane su 2 radionice o razvoju 
poduzetničkih vještina i poduzetništvu temeljenom na inovacijama  

 

 

 

 

 
Kvaliteta istraživanja 

 

 Zadatak 4. Broj objavljenih radova u međunarodnim publikacijama (SCI) povećati za 3 puta do 2013.   
 

   

 

Indikator 
2.4a 

Broj objavljenih radova indeksiranih u SCI 
- Pokazatelj razine istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci i pokazatelj kvalitete istraživanja. 
- Broj objavljenih radova znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Uključuje: a) članke 

navedene u bazi CC, b) članke navedene u SCI Expanded, c) članke navedene u bazi AHCI, d) 
članke navedene u bazi SSCI. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 
- Benchmark indikator. 

 

 

 Članovi Odbora za strategiju SuRi su se na sastanku održanom 17. siječnja 2011. godine složili u 
mišljenju da je potrebno u statistike uvesti i baze relevantne za područja nepokrivena SCI bazom zbog 
čega predlažu izmjenu definicije indikatora uvođenjem SSCI i AHCI baza, predloženih od strane 
ravnateljice SK. Iako je, sukladno zaključcima Odbora za strategiju SuRi, izmijenjena i dopunjena uputa 
za ispunjavanje ovog Indikatora, sastavnice još uvijek ne izvještavaju prema traženom te podatke treba 
uzeti uvjetno. Savjet za znanost dao je prijedlog da se na svim sastavnicama napravi analiza i da izvještaj 
o pozicioniranju znanstveno-nastavnog osoblja po bazi Web of Knowledge, što su prodekani za znanost 
djelom i napravili i prema rezultatima kreirali minimalne kriterije za izbor mentora na doktorskim studijima.  
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Indikator 
2.4b 

Rangiranost Sveučilišta u Rijeci u sustavu SIR (SCImago Institutions Rankings) 
- Pokazatelj razine istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci i pokazatelj kvalitete istraživanja. 
- Rangiranost u sustavu SIR (SCImago Institutions Rankings). 
- Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: ravnatelj Sveučilišne knjižnice. 

 

 

  

SK je zadužena za praćenje rangiranosti SuRi u sustavu SIR te izvještava o istoj: 

God. izvještaja 
SIR-a 

Razdoblje 
Mjesto SuRi na rang 

listi najboljih 
Ukupno institucija na 

rang listi najboljih 
SuRi se nalazi 
unutar prvih 

2009. 2003.-2007. 1.650 2.124 78% 

2010. 2004.-2008. 1.919 2.833 68% 

2011. 2005-2009. 2.045 3.042 67% 

Sveučilište u Zagrebu nalazi se na 330. mjestu, Sveučilište u Splitu na 1.788., Sveučilište u Osijeku na 
2.150., a sveučilišta u Puli, Zadru i Dubrovniku nisu rangirana. 

 

 

 

 

 

 
Programi III. ciklusa obrazovanja 

 

 Zadatak 5. Udvostručiti broj studenata na doktorskom studiju koji studiraju u punom radnom vremenu od 
čega najmanje 10% doktoranada koje financira Sveučilište u Rijeci. 

 
 

 Na SuRi u protekloj 2011. godini u postupku inicijalne akreditacije akreditirana su 3 nova poslijediplomska 
doktorska studijska programa i 5 novih poslijediplomskih specijalističkih studijska programa: 

- ukupno 13 poslijediplomskih doktorskih studija 
- ukupno 22 poslijediplomskih specijalističkih studija s izdanim dopusnicama (potvrdama MZOS-a 

Kako je sukladno Odluci Senata od 9. lipnja 2009. godine tijekom 2010. godine provedeno vrednovanje 
poslijediplomskih doktorskih studija na SuRi, a sve u cilju poboljšanja uspješnosti doktoriranja na našem 
SuRi, u siječnju 2011. godine Senat je donio Odluku o mjerama za poboljšanje doktorskih studija SuRi. 
Savjet za znanost razradio je akcijske planove za svaku aktivnost zasebno i u tijeku je njihovo usvajanje 
na Senatu. 

 

 

Indikator 
2.5 

Broj doktoranada u punom radnom vremenu. 
- Pokazatelj razvijenosti III. ciklusa obrazovanja i razine istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u 

Rijeci. 
- Broj doktoranda koji studiraju u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. 

Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: tajnik sastavnice. 
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Ujednačeni razvitak svih istraživačkih područja 

 

 Zadatak 6. Najmanje 30 obranjenih doktorata u humanističkom području te najmanje 20 doktorata u 
području prirodnih znanosti. 

 
 

 Tijekom 2011.g. ukupno je obranjeno 90 doktorata znanosti od čega su 2 iz područja humanističkih 
znanosti. Doktorati iz prirodnih znanosti brane se na PMFu Zagrebu koji ima doktorske studije fizike i 
matematike a koje izvode u suradnji.  

 

 

Indikator 
2.6a 

Struktura nastavnika po znanstvenim područjima. 
- Pokazatelj ujednačenog razvitka svih istraživačkih područja 
- Broj nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju zaposlenih na Sveučilištu u Rijeci (FTE) 

razvrstanih u 6 znanstvenih područja (prema području izbora u najviše zvanje) i u područje 
umjetnosti u jednoj godini. Prikazuje se za razdoblje od jedne godine. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: tajnik sastavnice. 

 

 

 Prema podacima službi Rektorata, na SuRi je na datum 30. lipnja 2010. bio stalno zaposlen (prema 
ugovoru o radu) 551 djelatnik u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, 96 
djelatnika u nastavnom zvanju (profesori više škole, viši predavači, predavači, viši lektori, lektori, viši 
umjetnički suradnici) te 338 viših asistenata i asistenata. Osim toga, u nastavi na SuRi radi još 28 stručnih 
suradnika (stručni savjetnici, viši stručni suradnici i stručni suradnici).  

Prema FTE, odnosno radnom vremenu u postocima, na SuRi je na 30. lipnja 2010. bilo 493,29 djelatnika 
u znanstveno odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, 90 djelatnika u nastavnom zvanju te 298,25 
asistenata i viših predavača. Svi stručni suradnici rade u punom radnom vremenu. 

 
Napomena: samo su GF i TF izvijestili prema indikatoru, u FTE. 
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*Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci (struktura zaposlenih) 

 

 

 

 

*Izvor: izvješća sastavnica 

 

 

Indikator 
2.6b 

Obranjeni doktorati po područjima znanosti 
- Pokazatelj ujednačenog razvitka svih istraživačkih područja 
- Broj znanstvenih projekata (hrvatskih i međunarodnih) u kojima sudjeluju znanstvenici 

Sveučilištu u Rijeci i koji su praćeni uplatom financijskih sredstava na Sveučilištu u Rijeci. 
Uključeni su: (a) znanstveni projekti MZOŠ i (b) drugi znanstveni projekti ako je ukupan novac 
koji dolazi na Sveučilištu u Rijeci veći od 20.000 Kn. Određuje se za razdoblje od jedne godine. 

- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 
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Indikator 
2.6c 

Broj znanstvenih projekata po područjima znanosti. 
- Pokazatelj ujednačenog razvitka svih istraživačkih područja 
- Broj znanstvenih projekata (hrvatskih i međunarodnih) u kojima sudjeluju znanstvenici 

Sveučilištu u Rijeci i koji su praćeni uplatom financijskih sredstava na Sveučilištu u Rijeci. 
Uključeni su: (a) znanstveni projekti MZOŠ i (b) drugi znanstveni projekti ako je ukupan novac 
koji dolazi na Sveučilištu u Rijeci veći od 20.000 Kn. Određuje se za razdoblje od jedne godine. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za znanstveno-istraživačku djelatnost. 

 

 

   

 

 
*Izvor: izvješća sastavnica SuRi za 2011. godinu 
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Utvrđivanje istraživačkog profila 

 

 Zadatak 7. Utvrđen istraživački profil do 2010. u području biotehnologije, nanotehnologije, informacijsko-
komunikacijskih tehnologija i socio-kulturne tranzicije iz industrijskog društva u društvo znanja. 

 
 

 
  

 

Indikator 
2.7 

Utvrđen istraživački profil do 2010. 
- Mjerilo. Pokazatelj razvijenosti institucijske politike prema istraživanjima i pokazatelj  

funkcionalne integracije Sveučilišta. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 Odlukom Vlade Republike Hrvatske i resornog Ministarstva nisu odobrena nova razvojna radna mjesta u 
2011. godini. 

 

 
Kolaborativna istraživanja 

 

 Zadatak 8. Stvoriti institucijski okvir za kolaborativna istraživanja i pokrenuti najmanje 4 kolaborativna 
programa na razini Sveučilišta. 

 
 

 
  

 

Indikator 
2.8 

Broj kolaborativnih programa na Sveučilištu. 
- Pokazatelj funkcionalne integracije Sveučilišta. 
- Uključuje istraživačke programe koje je Senat usvojio kao kolaborativne programe, koji imaju 

jasno definiranu strukturu s projektima ili zadacima, u kojima sudjeluju istraživači iz najmanje 2 
znanstvena područja (jedno područje najmanje ¼ programa). 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 Tijekom godine Centar za EU projekte je svojim redovitim aktivnostima organiziranja predavanja i info 
dana o europskim programima, posebice o Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnologijski 
razvoj (FP7), pridonio informiranju znanstvenika o mogućnostima financiranja znanstveno istraživačkih 
projekata i tako potaknuo interes za sudjelovanjem u i prijavljivanjem međunarodnih projekata u raznim 
istraživačkim programima. 

 

 
Sustavna briga za razvitak istraživačke karijere 

 

 Zadatak 9. Najmanje 2/3 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima aktivni mentori u barem jednom 
doktoratu do 2013. godine. 

  
 

   
 

Indikator 
2.9a 

Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu. 
- Pokazatelj institucijske politike razvoja ljudskih resursa. 
- Postotak nastavnika koji su godine aktivni mentori u tijeku jedne. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za znanstveno-istraživačku djelatnost. 
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Indikator 
2.9b 

Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu studenata Sveučilišta 
u Rijeci 
- Pokazatelj institucijske politike razvoja ljudskih resursa. 
- Postotak nastavnika koji su bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima studenata Sveučilišta u 

Rijeci. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 
 

 

  

 
 

 

 

Indikator 
2.9c 

Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu studenata drugih 
sveučilišta 
- Pokazatelj institucijske politike razvoja ljudskih resursa. 
- Postotak nastavnika koji su bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima studenata drugih 

sveučilišta. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku 

djelatnost. 
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 Zadatak 10. Do 2010. uspostaviti institucijski sustav za razvoj karijere postdoktoranta koji se temelji na 
kompeticiji, strateškim fokusima Sveučilišta i sastavnica te uspostavim potporama [installation grant]. 

 
 

 
 

 

 

 

Indikator 
2.10 

Broj uspostavnih potpora Sveučilišta. 
- Pokazatelj institucijske politike za razvitak istraživačkih karijera. 
- Uključuje uspostavne potpore (installation grant) Sveučilišta koje su dodijeljene odlukom Senata 

u jednoj godini. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 SuRi je u 2007. godini započelo s radom na izradi strategije za razvitak istraživačkih karijera u kojoj će 
utvrditi niz dodatnih mjera i pokazatelja, uključujući mjere za dodatno materijalno nagrađivanje 
najproduktivnijih (kompetitivnijih) znanstvenika i nastavnika. Savjet za znanstveni rad, prodekani za 
znanost, koordinatori za međunarodne projekte sastavnica te djelatnici Centra za znanost pri SuRi su na 
nekoliko odvojenih i zajedničkih sastanaka definirali probleme u razvoju karijera (neadekvatna 
normiranost rada, nedovoljna uključenost znanstvenih novaka u projekte, nedovoljna informiranost, 
neadekvatni uvjeti za provedbu doktorskih studija, itd.) prema kojima će se izraditi prijedlog razvoja 
istraživačkih karijera koji bi bio u skladu sa Strategijom SuRi. Rad na izradi prijedloga nastavit će se  u 
sklopu zadataka Savjeta za znanost, koji ujedno radi na reformi doktorskih studija i postdoktorskog 
usavršavanja na SuRi. 

 

 
Znanstveno-tehnologijski park 

 

 Zadatak 11. Osnovati Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci do kraja 2008. godine.   
 

 
  

 

Indikator 
2.11 

Osnovan Znanstveno-tehnologijski park. 
- Mjerilo. Indikator razvijenosti institucijske politike prema istraživanjima i funkcionalne integracije 

Sveučilišta. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2009. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 U 2011. godini provedena je uspješna poslovna i financijska konsolidacija Znanstveno-tehnologijskog 
parka. Provedene su značajne prenamjene prostora s ciljem povećanja iskoristivosti i funkcionalnosti. 
Krajem 2010. godine napravljena je dopuna kategorizacije usluga za „stanare“. Poslovne usluge – 
osnovno savjetovanje za pokretanje poduzetničkog pothvata, prijavljivanje na programe poticaja za 
inovatore, planiranje razvoja i komercijalizacije inovacija - pružane su u okviru redovitih aktivnosti bez 
naknade za male i srednje tvrtke i članove znanstvene zajednice. Podizanje konkurentnosti malih i 
srednjih tvrtki te osposobljavanje članova znanstvene zajednice za poduzetničke i inovacijske aktivnosti 
kroz predavanja, edukacije i radionice je kontinurano provođeno tijekom godine uz iznimno veliki odaziv i 
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interes što je posljedica dobro odabranih tema te mogućnosti besplatnog sudjelovanja za polaznike. 

Pokazatelji uspješnosti – inkubacija i najam prostora 

 
Broj stanara Korišteni prostor u m2 

Kategorija 1. 1. 2011. 31. 12. 2011. 1. 1. 2011. 31. 12. 2011. 

Off park inkubacija 4 6 0 0 

“Start up” i “Spin off” 3 3 185 185 

Tehnološke tvrtke-rast i razvoj 1 3 34 955 

Ukupno 8 12 219 1.140 

 Pokazatelji uspješnosti - savjetovanje i  poslovna podrška 

Korisnici iz znanstvene zajednice i studenti 6 

Korisnici iz inovatorske i poslovne zajednice  18 

Djelatnici ZTP su tijekom 2011. godine uložili značajne napore u podizanje kompetencija i usvojili nova 
znanja iz postupaka inoviranja i stvaranja novih proizvoda i usluga, određivanja politike cijena, licenciranja 
i zaštite intelektualnog vlasništva te upravljanja europskim projektima. 

ZTP je tijekom 2011. aktivno sudjelovao u 3 nacionalna projekta, 3 EU projekta i aplicirao (ili sudjelovao u 
izradi) sa 5 projekata na EU natječaje. 

 
Popularizacija znanosti i istraživačkih karijera 

 

 Zadatak 12. Izraditi godišnje planove za popularizaciju znanosti i utvrditi ljudske materijalne resurse za 
njihovu provedbu. 

 
 

 
  

 

Indikator 
2.12 

Godišnji planovi za popularizaciju znanosti. 
- Mjerilo. Pokazatelj razvijenosti institucijske politike prema promicanju znanstvenog rada i 

istraživačkih karijera izvan sveučilišne zajednice. 
- Definira se institucijskim odlukama, financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 Rezultati projekta ''Razvoj inovacijskog sustava u Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci'', izgradnja 
efikasnih inovacijskih sustava i prijenosa znanja u partnerskim institucijama, ojačat će veze i poboljšati 
umrežavanje znanosti i sveučilišta s poslovnim sektorom. Javna će baza znanja omogućiti poslovnom 
sektoru bolji uvid u mogućnosti pružanja usluga akademske zajednice, što će pridonijeti podizanju svijesti 
o važnosti znanstvenih rezultata za poslovni sektor. 

 

 Zadatak 13. Do 2013. udvostručiti broj institucijski organiziranih popularizacijskih aktivnosti te broj 
nastavnika i studenata koji u njima sudjeluju. 

  
 

 Iz izvješća sastavnica razvidno je da postoji razmjerno visoka razina popularizacijskih aktivnosti na 
sastavnicama. Očigledno je da su sastavnice prilikom izvješćivanja različito interpretirale ovaj zadatak i 
indikator pa ih je teško uzimati kao polazište za izvješćivanje. Potrebna je dorada ovoga indikatora.  

 

 

Indikator 
2.13 

Broj nastavnika i studenata koji sudjeluju u institucijski organiziranim popularizacijskim 
aktivnostima. 
- Pokazatelj provedbe planova za promicanje znanstvenog rada i istraživačkih karijera izvan 

sveučilišne zajednice. 
- Broj nastavnika i studenata koji sudjeluju u institucijski organiziranim (odluke fakultetskih vijeća ili 

Senata) popularizacijskim aktivnostima. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za znanstveno-istraživačku djelatnost. 
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Kapaciteti – ljudski, financijski  
i materijalni resursi 

 

 Strateški cilj 3. Sveučilište s najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti u kojem se izražava talent i 
poduzetnička energija svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta) s transparentnim 
procesima i s ljudima koji se ravnopravno natječu u Europskom istraživačkom prostoru i Europskom prostoru 
visokog obrazovanja. 

 Organizacijske promjene koje su potrebne za postizanje ovoga cilja odnose se na funkcionalno integriranje 
Sveučilišta, što podrazumijeva promjenu modela upravljanja, posebice upravljanja ljudskim resursima, 
uvođenje poduzetničkih elemenata u rukovođenje na SuRi, ali i očuvanje akademske autonomije. Pomaci 
tijekom 2011. godine odnose se na projektiranje novog organizacijskog ustroja sastavnica i zajedničkih 
stručnih služni na razini Kampusa, ali i cijelog SuRi. 

 

 
Izgradnja osobnog portfelja za sve zaposlenike 

 

 Zadatak 1. Utvrditi sadržaj, uspostaviti pravni okvir i organizirati portfelj do kraja 2008.  
 

 Razvoj portfelja u 2011. godini nije donio bitnijih pomaka. I dalje se nastoji naći institucionalno rješenje 
kojim se može ostvariti željeni pravni okvir portfelja kao temeljnog skupa podataka o kadrovskim i drugim 
potencijalima SuRi. 

 

 Indikator  
3.1 

Portfelj zaposlenika organiziran do kraja 2007. godine. 
- Mjerilo. Indikator sustavnosti institucijske politike prema razvijanju ljudskih resursa. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2008. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

 Tijekom 2011. godine portfelj zaposlenika ažuriran je osnovnim podacima o djelatnicima SuRi te su ti 
podaci poslužili za izdavanje SmartX kartica. U tom dijelu ostvaren osnovni cilj postavljen 2010. godine. 
Dijelovi portfelja služe kao osnova za rad drugih modula programskog rješenja. I dalje se nastavlja 
prikupljanje radova zaposlenika (do sada prikupljeno više od 5.000 radova), no značajno manje i sporije od 
očekivane odnosno poželjne razine. 

 

 
Sustav napredovanja u zvanjima 

 

 Zadatak 2. Broj asistenata i novaka podići na 50% nastavnog osoblja do 2010., odnosno 60% nastavnog 
osoblja do 2013. 

 
 

   

 

Indikator 
3.2 

Udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju. 
- Pokazatelj institucijske politike za širenje istraživačke baze i razvoj kadrova, te razine istraživačke 

aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci. 
- Uključeni svi asistenti i novaci  s ugovorom o radu. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum:  1. siječnja 
- Odgovorna osoba: tajnik sastavnice. 
- Benchmark indikator. 
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Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci (struktura zaposlenih_redovna djelatnost) 

 

 Zadatak 3.a Najmanje 50 % docenata u životnoj dobi od 30-40 godina.  

   

 

Indikator 
3.3 

Dobna struktura docenata na Sveučilištu. 
- Indikator institucijske politike kojom se potiče napredovanje asistenata. 
- Uključeni svi koji sudjeluju u nastavi full-time ili part-time ugovorom o radu. Broj docenata u dobi 

od 30-40 kroz 5 godina. 
- Cenzus datum:  1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: tajnik za kadrovske poslove. 
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 Zadatak 3b. Razraditi kriterije za napredovanje sveučilišnih nastavnika.  
 

 U 2011. nisu razrađeni kriteriji za napredovanje sveučilišnih nastavnika pored onih koji su na snazi 
odnosnim propisima i pravilima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

 

 
Cjeloživotno obrazovanje ne-nastavnog osoblja 

 

 Zadatak 5. Uspostaviti sustav i financijske instrumente za cjeloživotno obrazovanje nastavnog i 
nenastavnog osoblja u ciklusima od 5 godina te najmanje 50% nenastavnog osoblja uključiti u 2 godine. 

 
 

 U 2011. dio nastavnog i administrativnog osoblja pohađao je tečajeve IT akademije, koja je osnovana s 
ciljem da nudi programe cjeloživotnog obrazovanja za djelatnike SuRi. No, nije uspostavljen sustav i 
financijski instrumenti za cjeloživotno obrazovanje nastavnog i nenastavnog osoblja u ciklusima od 5 
godina. 

 

 

Indikator 
3.5a 

Uspostavljen sustav i financijski instrumenti za cjeloživotno obrazovanje osoblja. 
- Mjerilo. Indikator sustavnosti institucijske politike prema razvijanju ljudskih resursa. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2009. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

   

 

Indikator 
3.5b 

Postotak nenastavnog osoblja uključenog u cjeloživotno obrazovanje. 
- Pokazatelj  razvoja ljudskih resursa i administrativnog kapaciteta Sveučilišta. 
- Uključuje ne-nastavno osoblje Sveučilišta koje je tijekom godine sudjelovalo u programima 

cjeloživotnog učenje u trajanju od najmanje 10 sati. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i sastavnice. 

 

 

 
Osobni standard svih zaposlenika 

 

 Zadatak 6. Nastaviti s podizanjem osobnog standarda svih zaposlenika a u 2007. donijeti trogodišnji plan 
mjera (krediti, djeca zaposlenika studenti sveučilišta, korištenje sportskih terena, plaćanje studija, 
stipendije za studije, subvencija prehrane, društveno-kulturna događanja, kazališta, kina itd.). 

 

 Izuzev sustava subvencioniranih stambenih kredita koji se provodi na SuRi, sastavnice nisu izvijestile o 
dodatnim aktivnostima u 2011. godini. 

 

 

Indikator 
3.6 

Trogodišnji plan mjera za podizanje osobnog standarda svih zaposlenika. 
- Mjerilo. Indikator sustavnosti institucijske politike prema razvijanju ljudskih resursa i funkcionalne 

integracije Sveučilišta. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2008. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije. 
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 SuRi je u 2011. nastavilo s realizacijom projekta SmartX zaposleničkih iskaznica kroz koji se ostvaruju 
značajne pogodnosti za djelatnike, te je nastavilo program s riječkom tvrtkom RIO d.o.o., započelo 
suradnju s Poliklinikom Terme Selce i Talassoterapijom Opatija o povlaštenom korištenju usluga za 
studente i sveučilišne djelatnike. 

 

 
Ljudski kapaciteti za izvođenje programa 

 

 Zadatak 7a. Utvrditi mjerne jedinice i definirati kapacitete Sveučilišta za izvođenje sveučilišnih studijskih 
programa, programa cjeloživotnog učenja, istraživanja i djelovanja u zajednici. 

 

 U 2011. nisu utvrđivane mjerne jedinice i definirani kapacitete SuRi za izvođenje sveučilišnih studijskih 
programa, programa cjeloživotnog učenja, istraživanja i djelovanja u zajednici. 

 

 

Indikator 
3.7a 

Sustav jedinica mjere za provođenje programa na Sveučilištu do konca 2007. 
- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2008. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije. 

 

 
 

 

 

 

 

 Zadatak 7b. Postići omjer broja studenata/nastavnika 15:1.  

 U 2011. nastavljen je pozitivan trend omjera studenata i nastavnika zbog recesijskog zamrzavanja 
zapošljavanja nastavnog osoblja te smanjenja ukupnog broja studenata SuRi. 

 

 

Indikator 
3.7b 

Omjer broja studenata i nastavnika. 
- Pokazatelj  kapaciteta Sveučilišta i mogućnosti osiguranja kvalitete nastavnog procesa. 
- Dobiva se dijeljenjem broja svih upisanih studenata (u studije svih triju ciklusa) s brojem 

nastavnika (FTE). Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i sastavnice. 

 

  
 

 Prema izvještaju Financijsko-računovodstvene službe omjer studenata i ukupnog osoblja angažiranog u 
nastavnom procesu (znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno osoblje, suradnička zvanja, stručni 
suradnici (stručna zvanja) i znanstveni novaci) je sljedeći u proteklih pet godina: 

 

 

 
Izvor: dokumentacija Sveučilišta; Službe računovodstva*broj ukupnog nastavnog osoblja, ne FTE 

 

 Omjer studenata i znanstveno-nastavnog odnosno umjetničko-nastavnog osoblja (bez znanstvenih 
novaka, stručnih suradnika i suradničkih zvanja) je sljedeći: 

 
studenti nastavnici omjer 

2007. 17.306 832 20,80 

2008. 18.264 928 19,68 

2009. 19.213 977 19,67 

2010. 19.301 985 19,59 

2011. 18.270 1.002 18,23 
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Indikator 
3.7c 

Postotak sati nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima koje održe vanjski suradnici 
- Pokazatelj potrebe za vanjskom suradnjom. 
- Postotak sati nastave koju održe vanjski suradnici na preddiplomskim, diplomskim i integriranim 

studijima. Usporedba 5 godine. 
- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: čelnici sastavnica i prodekani za nastavu. 

 

  
 

 

 

 

 

 Tijekom 2011. primjetan je trend smanjenja angažmana vanjskih suradnika za izvođenje nastave.  

 Zadatak 7d. Najmanje 10% student-ECTS isporučiti kroz programe cjeloživotnog učenja te najmanje 3% 
kroz doktorske studije. 

 
 

 Uspostavljanje sustava za cjeloživotno obrazovanje započelo je u 2008. godini.  

 

Indikator 
3.7d 

Udio student-ECTS dodijeljenih kroz programe cjeloživotnog učenja. 
- Pokazatelj širenja kapaciteta Sveučilišta prema programima cjeloživotnog učenja. 
- Dobiva se izračunavanjem udjela student-ECTS ostvarenih kroz programe cjeloživotnog učenja. 

Broj ECTS kredita pomnožen s brojem studenata koji su završili program. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. studeni. 
- Odgovorna osoba: pročelnik Centra za studije. 

 

 

 

 
 

 Zadatak 7e. Širenje nastavne baze uključivanjem u obrazovni proces najmanje 20% ljudi izvan Sveučilišta 
(gospodarstva i javnog sektora). 

 
 

 Nije bilo značajnijih aktivnosti glede ispunjenja ovoga zadatka u 2011. godini.  

 

Indikator 
3.7e 

Udio nastavnika i suradnika koji nisu zaposleni na Sveučilištu u Rijeci. 
- Pokazatelj proširenosti nastavne baze Sveučilišta. 
- Uključuje sve nastavnike i suradnike izabrane u naslovna zvanja koji sudjeluju u nastavnim 

aktivnostima na sveučilištu. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. studeni. 
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i sastavnice. 

 

 

 

 

 

 
Administrativni kapaciteti2 Sveučilišta 

 

 Zadatak 8. Izgraditi administrativni kapacitet za upravljanje programima EU, osiguranjem kvalitete i 
intelektualnim vlasništvom. 

 

   

                                                 
2 Pod administrativnim kapacitetom Senat Sveučilišta podrazumijeva osposobljene ljude, odgovarajuću organizaciju i 
odgovarajuće resurse (primjerice informacijski sustav) za upravljanje i koordinaciju procesa integracije sveučilišta. Pritom, 
odgovornost za provođenje procesa integracije imaju čelnici sveučilišta i njegovih sastavnica. 
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Indikator 
3.8 

Izgrađen administrativni kapacitet za upravljanje programima EU, osiguranjem kvalitete i 
intelektualnim vlasništvom do 2010. godine. 
- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta i osposobljenosti za provođenje integrativnih 

funkcija. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

 Na SuRi djeluje 9 znanstvenih menadžera, 3 pri Rektoratu, a ostali na sljedećim sastavnicama: FF, GF, 
TF, PoF i FMTU. U 2011. znanstveni menadžeri imenovani su i na GF i EF, no MF nije imenovao zamjenu 
nakon odlaska znanstvenog menadžera na porodiljni dopust. Znanstveni menadžeri prve su kontaktne 
točne na svojim institucijama, uključeni su u promotivne aktivnosti Centra za EU projekte, a njihova je 
uloga osnažiti kapacitete SuRi za sudjelovanje u europskim istraživačkim projektima, s posebnim 
naglaskom na Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnologijski razvoj (FP7).  

Redovite aktivnosti Centra poput organiziranja predavanja i info dana, su se pojačanjem ljudskih kapaciteta 
intenzivirale i omogućile unapređenje suradnje s lokalnom zajednicom i inozemnim institucijama. Vrlo se 
uspješnom pokazala nova praksa prezentiranja praktičnog iskustva prijavitelja, odnosno znanstvenika koji 
su uspješno prijavili neki od europskim projekata. Info danima prosječno prisustvuje preko 50 sudionika, a 
sudeći po pitanjima publike i diskusiji koja se razvija, može se reći da su vrlo uspješni. Znanstveni 
menadžeri i Centar za EU projekte započeli su u 2011. s izradom naputka za sudjelovanje u programima 
Europske unije kako bi se sastavnicama Sveučilišta olakšala implementacija istih. 

Zaklada SuRi suosnivač Udruge za promicanje projektne kulture „EU klub“. Udruga je osnovana u veljači 
2010. godine s ciljem promicanja projektne kulture kao jednog od osnovnih preduvjeta uspješnog 
privlačenja i korištenja sredstava EU, a u kontekstu ideje održivog razvoja zajednice u kojoj djeluje. 

Akcijski plan za uspostavljanje sustava za cjeloživotno učenje na SuRi je predvidio stvaranje Centra za 
cjeloživotno obrazovanje u rujnu 2008. Centar još nije formalno ustrojen, ali jedan djelatnik SuRi radi 
isključivo na programima cjeloživotnog učenja. Povjerenstvo za vrednovanje programa cjeloživotnog 
učenja vodi proceduru vrednovanja programa. U tijeku je rad na izmjenama i dopunama postojećeg 
Pravilnika o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja. Trenutno su sustav vrednovanja prošla 22 
programa. U postupku vrednovanja su dva nova programa 

Jedinica za unutarnju reviziju u 2011. godini obavila je pet revizija i to:  
- reviziju stjecanja i korištenja vlastitih prihoda na EF, 
- reviziju obračuna plaća na UF, 
- reviziju procesa isplate drugog dohotka kroz ugovore o djelu i ugovore o autorskom djelu na MF, 
- reviziju procesa javne nabave na Rektoratu SuRi, 
- reviziju procesa javne nabave na GF. 

Strategijom razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola predviđeno je jačanje kontrolne funkcije 
pri korištenju sredstava proračuna s ciljem povećanja razine učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti. 
Ostvarivanje ove strategije moguće je kroz nastavak aktivnosti na uvođenju unutarnjih kontrola i jačanjem 
postojeće unutarnje revizije. Sustav SuRi sastoji se od 15 pravnih osoba. Sklapanjem sporazuma o 
obavljanju poslova unutarnje revizije među tim pravnim osobama usvojen je koncept organizacije jedinice 
za unutarnju reviziju za cjelokupno SuRi. Za sada u samostalnoj jedinici za unutarnju reviziju radi jedna 
osoba. Da bi samostalna jedinica za unutarnju reviziju mogla, u većoj mjeri, ispuniti svoju ulogu u 
povećanju učinkovitosti korištenja proračunskih sredstava potrebno je kadrovsko pojačanje.   

 

 

 
Pravni (regulativni) okviri i integracija Sveučilišta 

 

 Zadatak 9. Do kraja 2010. uspostaviti regulativni okvir za integraciju sveučilišta sukladno Zakonu i Statutu.  
 

 U 2009. započele su aktivnosti na uspostavi pravnog okvira za integraciju SuRi.   

 

Indikator 
3.9 

Uspostavljen regulativni okvir za integraciju Sveučilišta. 
- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta i osposobljenosti za provođenje integrativnih 

funkcija. 
- Definira se institucijskim odlukama te pravnim i normativnim okvirom. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2008. 
- Odgovorna osoba: rektor. 
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Intelektualno vlasništvo 

 

 Zadatak 10. Do 2010. razviti pravni okvir, uspostaviti administrativni kapacitet i potrebnu infrastrukturu za 
sustav intelektualnog vlasništva na Sveučilištu te inovacijski sustav Sveučilišta. 

 
 

 U 2008. su započele aktivnosti.  

 

Indikator 
3.10 

Uspostavljen Sveučilišni sustav intelektualnog vlasništava do 2010. godine. 
- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta i osposobljenosti za provođenje integrativnih 

funkcija. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 Razvijen je pravni okvir za upravljanje intelektualnim vlasništvom SuRi te su uspostavljene procedure i 
procesi za upravljanje IV-om, njegovom zaštitom i komercijalizacijom. Ovaj zadatak je u potpunosti izvršen. 

 

 
Strateški menadžment 

 

 Zadatak 11. Kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja nastavnog i nenastavnog osoblja provesti sustavno 
osposobljavanje najmanje 50% djelatnika u načelima strateškog menadžmenta. 

 
 

 U 2011. proveden je program osposobljavanja za strateški menadžment za sve članove uprava sastavnica 
SuRi. Glavne teme bile su Strateško upravljanje i implementacija, Sustav organizacije te Financijsko 
upravljanje i izrada proračuna. 

 

 

Indikator 
3.11 

Udio zaposlenika koji su završili sustavno osposobljavanje za strateški menadžment. 
- Pokazatelj osposobljenosti Sveučilišta za integrirano djelovanje na načelima strateškog 

menadžmenta. 
- Uključuje sve zaposlenike Sveučilišta koji su završili sustavno i verificirano osposobljavanje za 

strateški menadžment. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i sastavnice. 

 

 

 

 U organizaciji SuRi 2011. godine proveden je program osposobljavanja za strateški menadžment "Načela 
strateškog menadžmenta" za sve sastavnice SuRi, na kojem su u svojstvu predavača bili predstavnici 
menadžmenta nekoliko američkih sveučilišta. 

 

 

 Zadatak 12. Voditelji sveučilišnih sastavnica proći sustavnu izobrazbu (kroz formalne i neformalne 
programe učenja) za rukovođenje i utvrđivanje sveučilišnih politika. Do kraja 2007. sačiniti petogodišnji 
program izobrazbe. 

 
 

 U organizaciji SuRi 2011. godine proveden je program osposobljavanja za strateški menadžment "Načela 
strateškog menadžmenta" za sve sastavnice SuRi, na kojem su u svojstvu predavača bili predstavnici 
menadžmenta nekoliko američkih sveučilišta. 

 

 

Indikator 
3.12 

Broj osoba koje su dovršile sustavno osposobljavanje za rukovođenje. 
- Pokazatelj osposobljenosti Sveučilišta za integrirano djelovanje. 
- Uključuje sve osobe koje su dovršile sustavnu izobrazbu za rukovođenje temeljem programa 

izobrazbe kojeg usvoji Senat  Sveučilišta. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

 
Materijalni resursi 

 

 Zadatak 13. 50% vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta.  
 

 Ukupni vlastiti prihodi su se povećavali od 2007.-2009. godine, a zatim bilježe lagani padkao posljedicu  
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smanjenja i privođenja kraju kapitalnih ulaganja. U 2011. godini ukupni vlastiti prihodi dodatno su se 
smanjili u odnosu na 2010. godinu. Relativni udio vlastitih prihoda bio je u padu u periodu od 2007. – 2009. 
godine da bi nakon 2010. i u 2011. nastavio porast dostigavši u 2011. godini 27 % udjela vlastitih prihoda u 
ukupnim prihodima. Tijekom 2011. godine Zaklada SuRi povećala je svoje ukupne prihode za iznosu od 
87.111,86 kn tj. cca 7,5% u odnosu na 2010. godinu. 

 

Indikator 
3.13 

Udio vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta. 
- Pokazatelj širenja materijalne baze Sveučilišta. 
- Izračunava se dijeljenjem ostvarenog iznosa vlastitih prihoda s ostvarenim iznosom ukupnog 

proračuna. Pokazuje ostvarene vlastite prihode i njegovo kretanje u odnosu na sredstva 
Proračuna. Izračunava se per  31.12. protekle godine. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije i čelnici sastavnica. 

  

 

 

Prema podacima sastavnica, udio vlastitih prihoda u njihovom proračunu na dan 31. prosinca 2011. je 
sljedeći: 

 

 

 

Godina 
Prihodi iz proračuna (MZOS) 

*zajedno s kapitalnim ulaganjima 
Vlastiti prihodi 

% vlastitih prihoda u ukupnom 
proračunu Sveučilišta  

(s kapitalnim ulaganjima) 

2007. 263.505.654 85.363.092 24 

2008. 435.355.886 90.791.045 17 

2009. 548.859.254 88.404.930 14 

2010. 336.095.323 84.763.194 25 

2011. 319.936.887 88.798.549 27 

Izvor: Završna financijska izvješća Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2007. do 2011. godine 

Prihodi iz proračuna iznose u prosjeku na 80% ukupnih prihoda i primitaka SuRi (u 2011. iznose 
319.936.887 kn) te je njihov udio u ukupnim prihodima i primicima (431.706.886 kn) 74,11%. U 2011. 
godini je bilo 20.223.618 kn rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz čega slijedi da je ukupni udio 
vlastitih prihoda sastavnica u prihodima iz proračuna bez kapitalnih ulaganja (299.713.269 kn) oko 30%. 
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Izvor: izvješća sastavnica  

 

 Zadatak 14. Najviše 40% vlastitih prihoda od školarina.  
 

 Većini sastavnica školarine su najveći (a nekima i jedini) izvor vlastitih prihoda.   

 

Indikator 
3.14 

Udio sredstava za subvencioniranje troškova studija u ukupnim prihodima 
- Pokazatelj širenja materijalne baze Sveučilišta. 
- Izračunava se dijeljenjem iznosa doznačenih sredstava za subvencioniranje troškova studija  s 

ostvarenim iznosom ukupnih prihoda. Pokazuje u kojoj mjeri sredstva koja doznačuje MZOŠ za 
subvencioniranje troškova studiranja sudjeluju u ukupnim prihodima, odnosno koliki dio, 
apsolutno i relativno, ukupnih prihoda se ostvaruje mimo subvencija. Izračunava se per 31.12. 
protekle godine. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: predsjednik Odbora za proračun i čelnici sastavnica. 

 

 

 Odlukom Senata o izmjenama i dopunama indikatora Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. (KLASA: 
602-04/11-01/02; URBROJ: 2170-57-01-11-6 od 19. siječnja 2011.) Indikator 3.14 Udio školarina u 
vlastitim prihodima mijenja se i glasi: ''Udio sredstava za subvencioniranje troškova studija u ukupnim 
prihodima''.  

 

 

 
Izvor: Financijsko-računovodstvena služba Rektorata 

Prosječan udio sredstava za subvencioniranje troškova studija u ukupnim prihodima* za sve sastavnice na 
razini SuRi iznosi 4,28%. 

 

 

 Zadatak 15. 80.000 EUR po nastavniku Sveučilišta bez kapitalnih ulaganja.   
 

 Ukupna sredstva po nastavniku u 2011. godini bilježe lagani rast na 46.593,42 eura jer uz blago povećanje 
broja nastavnika postoji i blagi rast prihoda. 
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Indikator 
3.15 

Proračun Sveučilišta u EUR/nastavniku. 
- Pokazatelj standarda Sveučilišta. 
- Izračunava se dijeljenjem iznosa proračuna u € (tečaj NBH 31. 12.) s brojem djelatnika. Pokazuje 

kretanje sredstava proračuna po nastavniku. Izračun se vrši per 31.12. protekle godine. 
Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije (proračun) i glavna tajnica Sveučilišta (broj zaposlenih). 

  

 

 
Godina 

Tečaj na 
dan 

31.12. 

Proračun 

(bez kapitalnih 
ulaganja) 

Proračun 

(u eurima) 

Broj. 
zaposle-

nih 

Nastavno 
osoblje 

Indikator I. 
Indikator 

II. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 4./5. 4./6. 

2007. 7,325131 326.338.484,00  44.550.532,13 1.496 1.034 29.779,27 43.085,62 

2008. 7,324425 368.557.664,00  50.318.989,41 1.610 1.137 31.254,03 44.255,93 

2009. 7,306199 390.262.586,00  53.415.269,14 1.687 1.202 31.662,87 44.438,66 

2010. 7,385173 400.739.218,00  54.262.671,71 1.693 1.206 32.051,19 44.993,92 

2011. 7,53042 424.550.275,00  56.378.034,03 1.693 1.210 33.300,67 46.593,42 

 *Izvor: Služba Sveučilišta 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Zadatak 16. 5.200 EUR po studentu u proračunu Sveučilišta bez kapitalnih ulaganja.   
 

 Ukupna sredstva u proračunu SuRi po studentu u 2011. godini bilježe lagani rast.  

 

Indikator 
3.16 

Proračun Sveučilišta u EUR/studentu. 
- Pokazatelj standarda Sveučilišta. 
- Izračunava se dijeljenjem iznosa proračuna u € (tečaj NBH 31. 12.) s brojem studenata. Pokazuje 

kretanje sredstava proračuna po studentu. Izračun se vrši per 31.12. protekle godine. Usporedba 
5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije (proračun) i glavna tajnica Sveučilišta (broj studenata). 
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Godina 

Tečaj na dan 
31.12. 

(srednji NBH) 

Proračun 

(bez kapitalnih 
ulaganja) 

Proračun 

(u eurima) 
Broj studenata Indikator 

1. 2. 3. 4. 5. 4./5. 

2007. 7,325131 326.338.484,00   44.550.532,13  17.306  2.574,28 

2008. 7,324425 368.557.664,00   50.318.989,41  18.264  2.755,09 

2009. 7,306199 390.262.586,00   53.415.269,14  19.213  2.780,16 

2010. 7,385173 400.739.218,00   54.262.671,71  19.301  2.811,39 

2011. 7,530420 424.550.275,00   56.378.034,03  18.270  3.085,83 
 

 

 

 

Lagani rast temelji se na blagom porastu prihoda u proračunu te smanjenju ukupnog broja studenata na 
SuRi kao posljedice promjene modela upisa na SuRi. 

 

 

 Zadatak 17. Najviše 25% od ukupnih rashoda za materijalne rashode.  
 

 

 

 

 

Indikator 
3.17 

Udio materijalnih rashoda za redovito poslovanje u ukupnim rashodima Sveučilišta. 
- Pokazatelj racionalnog upravljanja materijalnim resursima. 
- Izračunava se dijeljenjem ostvarenog iznosa materijalnih rashoda s iznosom ukupnih rashoda. 

Pokazuje kretanje učešća materijalnih rashoda u ukupnim rashodima. Izračun se vrši per 31.12. 
protekle godine. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
-    Odgovorna osoba: prorektor za financije. 

 

 

 Prema podacima iz Završnog računa SuRi za 2011. godinu, ukupni rashodi SuRi u 2011. godini iznose  
426.880.491 kn od čega  101.173.477 kn iznose materijalni rashodi te unatoč rastu udjela materijalnih 
rashoda u ukupnim rashodima SuRi još uvijek zadovoljava zadani indikator: 

 

 Godina Rashodi Sveučilišta Materijalni rashodi 
% materijalnih rashoda u ukupnim 

rashodima Sveučilišta 

2007. 375.639.666 96.394.133 26 

2008. 591.399.872 97.991.910 17 

2009. 595.184.104 99.188.998 17 

2010. 436.470.739 95.073.582 22 

2011. 426.880.491 101.173.477 24 
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*Izvor: Završni račun Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu 

 

 

 

 

 Zadatak 18. Najmanje 60% od kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu (bez Kampusa).  
 

 

 

 

Indikator 
3.18 

Udio kapitalnih ulaganja u vrhunsku opremu 
- Pokazatelj ulaganja u razvoj. 
- Postotak sredstava uloženih u vrhunsku znanstvenu i nastavnu opremu (oprema vrjednija od 

100.000 kn) u odnosu na ukupna kapitalna ulaganja na Sveučilištu. Ukupan neto iznos kapitalnih 
ulaganja izračunava se odbijanjem iznosa otplate (glavnica + kamata) kredita od ukupno 
raspoloživog iznosa za kapitalna ulaganja. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
-   Odgovorna osoba: dekani sastavnica i prorektor za financije.  

 

 
 

 APU, GF,  EF, OI, OM, FF, OF – u 2011. nije bilo kapitalnih ulaganja u vrhunsku opremu. 

OB - ukupan iznos ulaganja za vrhunsku opremu je: 1.272.556,00 kn; MF - u 2011. godini udio kapitalnih 
ulaganja je iznosio 6.453.790,00 kuna, odnosno 89,69% u odnosu na ukupna godišnja ulaganja 
(7.195.898,00 kuna); PoF - prema ukupnom iznosu od 585.612,00 kn; TF - za kapitalna ulaganja u 
vrhunsku opremu tijekom 2011. TF je utrošio iznos od 145.287,94 kn, a u postupku realizacije jest još 
212.488,53 kn; postotak udjela kapitalnih sredstava uloženih u vrhunsku znanstvenu i nastavnu opremu u 
odnosu na ukupna ulaganja (kapitalna + investicijsko održavanje + manja znanstvena oprema) u 2011. 
iznosi 24,4%. 

 

 Proračun SuRi i kapitalna ulaganja za razdoblje od 2007. do 2011. godine (prema Završnom računu SuRi). 

Godina Proračun Sveučilišta Kapitalna ulaganja 

2007. 364.669.405 61.612.353 

2008. 541.527.564 234.615.816 

2009. 654.724.992 215.394.032 

2010. 442.125.254 52.118.545 

2011. 431.706.886 20.223.618 

Obrazloženje: Ukupan proračun SuRi sastoji se od prihoda dobivenih iz MZOS-a, vlastitih prihoda i ostalih prihoda. Kapitalna ulaganja 
većim dijelom se podmiruju iz sredstava dobivenih iz MZOS-a, ali se djelomično podmiruju i iz vlastitih (npr. 3% od vlastitih prihoda 
sastavnica) i ostalih prihoda. 

 

 

 Zadatak 19. Najviše 25% administrativnog i pomoćnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih.   
 

   

 

Indikator 
3.19 

Udio administrativnog i nastavnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih na Sveučilištu. 
- Pokazatelj kadrovskog profila Sveučilišta. 
- Izračunava se dijeljenjem broja nastavnog osoblja (nastavnici, suradnici, znanstvena i stručna 

zvanja), odnosno administrativnog i pomoćnog osoblja, s brojem ukupno zaposlenih. U ukupan 
broj zaposlenih broje se i znanstveni novaci. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: dekani sastavnica i glavna tajnica Sveučilišta. 
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* Izvor: Dokumentacija Sveučilišta u Rijeci 

        ** podatci za 2010. na dan 31. prosinca 2011. 

 

 

 
*Izvor: izvješća sastavnica 

 

 Tijekom 2011. godine na SuRi je došlo do daljnjeg blagog smanjenja administrativnog i pomoćnog osoblja 
kao posljedice recesijskog zamrzavanja zapošljavanja, a unatoč izraženim potrebama na Kampusu zbog 
40.000 m2 novog prostora za održavanje uz preustroj zajedničkih administrativnih službi. 
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Kampus Sveučilišta u Rijeci 

 

 Zadatak 20. Dovršiti prvu fazu Kampusa Sveučilišta u Rijeci tijekom 2009. godine i drugu fazu do kraja 
2013. godine. 

 
 

   

 
Indikator 

3.20 

Završetak prve faze Sveučilišnog kampusa do kraja 2009. te druge faze do kraja 2013. 
- Mjerilo.  
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. i 1. siječnja 2014. 
- Odgovorna osoba: rektor. 

 

 

 Realizacija u Kampusu SuRi akademske godine 2010./2011.: 

Filozofski i Učiteljski fakultet 
- početkom 2011. fakulteti su preselili i započela je nastava 

Sveučilišni odjeli za matematiku, fiziku, informatiku i biotehnologiju 
- do kraja godine 2010.  realizirano 98 % radova na objektu, dovršavaju se građevinsko-obrtnički 

radovi unutar objekta i otklanjanju se nedostaci po obavljenom predpregledu objekta 
- u 2011. nabavljena je oprema, dovršava se s montažom laboratorija i objekt je spojen na 

infrastrukturu. Objekt ima problem s fasadom, koju je oštetila jaka bura, te se radi na sanaciji 
štete i dokazivanju stabilnosti i kvalitete sanirane fasade 

Građevinski fakultet 
- do kraja godine 2010.  realizirano 98  % radova na objektu 
- obavljen je tehnički predpregled zgrade, u listopadu 2011. izvršena je primopredaja zgrade (bez 

fasade) i od 2. studenog 2011. u zgradi se odvija nastava.  
Znanstveno-tehnologijski park 

- u funkciji je od proljeća 2009. godine  
Objekt studentske prehrane 

- dovršena izgradnja,  
- tijekom 2010. godine objekt je opremljen u potpunosti  
- nakon izvršenog predpregleda objekta i otklanjanja nedostataka, objektu je izdano Uvjerenje u 

uporabljivosti, te je izvršena primopredaja izvedenih radova 
- u travnju 2011. objekt je pušten u rad 

Uređenje okoliša s pratećom infrastrukturom 
- tijekom 2010. godine dovršeni su svi radovi na uređenju okoliša s pratećom infrastrukturom   i 

ishodovane su uporabne dozvole 
Podzemna retencija 

- ishodovana je lokacijska dozvola 
Društveno-kulturni centar 

- ishodovana je građevinska  dozvola 
Studentski centar i objekti studentskog smještaja 

- ishodovane su građevinske dozvole 
Otvoreni sportski tereni  

- ishodovana je lokacijska dozvola za prvu fazu izgradnje otvorenih sportskih terena  
Toplana / energana  

- ishodovana je građevinska dozvola  
Plinska mjerno-redukcijska stanica 

- ishodovana je građevinska dozvola 

 

 
Informacijsko-komunikacijski sustav 

 

 Zadatak 21. Do kraja 2007. utvrditi akcijski plan i resurse, a do kraja 2010. u potpunosti integrirati 
informacijsko-komunikacijski sustav Sveučilišta. 

  
 

 U 2011. godini provedene su značajne projektne aktivnosti koje bi trebale završiti s projektom integralnog 
informacijskog sustava SuRi. Nije izrađen akcijski plan informacijsko-komunikacijskog integriranja SuRi. 

 

 Indikator 
3.21 

Integrirani informacijsko-komunikacijski sustav do 2010. 
- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta i osposobljenosti za provođenje integrativnih 
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funkcija. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

   

 
Knjižnični sustav 

 

 Zadatak 22. Do kraja 2007. utvrditi akcijski plan i resurse a do kraja 2010. u potpunosti integrirati knjižnični 
sustav Sveučilišta. 

  
 

   

 

Indikator 
3.22 

Integrirani knjižnični sustav do 2010. 

- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta i osposobljenosti za provođenje integrativnih 
funkcija. 

- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 
financijskim resursima i započetim aktivnostima. 

- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: ravnatelj Sveučilišne knjižnice. 

 

 

 Sukladno strateškim ciljevima integriranog knjižničnog sustava SuRi (SveRiKS) utvrđenima odlukom 
Senata iz 2010. godine, u 2011. godini su provedene sljedeće aktivnosti: 
1. IZGRADNJA SUSTAVA 

1.1. Održane su 2 sjednice Savjeta voditelja knjižnica SuRi.  
1.2. Početkom 2011. godine započelo je poslovanje Podružnice Kampus u osnivanju, kao knjižnice 

u sastavu SK koja će obavljati djelatnost za sveučilišne odjele, Učiteljski fakultet i Akademiju 
primijenjenih umjetnosti. U svrhu registriranja Podružnice u Upisniku knjižnica RH i izmijenjen je 
Statut SK, osiguran početni knjižnični fond, zaposlena jedna stručna osoba, osiguran rad 
volontera i nabavljena potrebna knjižnična oprema. Opremljen je prostor Podružnice u zgradi 
sveučilišnih odjela.  

2. KNJIŽNIČNI FOND 
2.1. Započele su pripreme za donošenje zajedničkih Smjernica za izgradnju knjižničnih fondova 

sastavnica SuRi. Predložak za njihovu izradu bit će Smjernice donesene za izgradnju fondova 
Podružnice.  

2.2. U 2011. godini započela je nabava inozemnih baza podataka na razini SuRi. Nabavljene su 
baze informacijskog servisa JSTOR, za čije je korištenje uspostavljen proxy server na 
poslužitelju SuRi koji omogućava pristupanje bazama podatka pripadnicima Sveučilišta kada se 
nalaze izvan institucija. Proxy server izveo je Sveučilišni informatički centar. 

2.3. Predložen je sadržaj, struktura i poslovanje sveučilišnog repozitorija u okviru nacrta  Pravilnika o 
izdavačkoj djelatnosti SuRi. 

3. DOSTUPNOST I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH FONDOVA I USLUGA 
3.1. U svim je sastavnicama SuRi uvedena računalno vođena posudba. 

4. PROSTOR I OPREMA 
4.1. U svim sastavnicama koje su za to izrazile interes uvedena je mogućnost da SmartX kartice 

SuRi funkcioniraju kao članske iskaznice u knjižnicu.  
5. KNJIŽNIČNO OSOBLJE 

5.1. U siječnju 2011. održana je edukacija o korištenju modula nabave u knjižničnom sofveru 
CROLIST. 

5.2. U veljači je održano predavanje za knjižničare „Studijsko putovanje u SAD“. 
5.3. Sveučilišna knjižnica bila je suorganizator 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica 

Republike Hrvatske koji su održani u Opatiji od 13.-15. svibnja. 
5.4. U listopadu je organizirao predavanje „An Insider's Guide to Getting Published with Emerald 

Group Publishing“ sa savjetima kako uspješno uključiti znanstveni rad, odnosno časopis u 
izdavačke programe velikih izdavačkih kuća, odnosno informacijskih servisa. 

5.5. U prosincu je održano predavanje o bibliografskom citiranju.  
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Unutarnja mobilnost 

 

 Zadatak 23. Osigurati unutarnju mobilnost najmanje 20% nastavnika i najmanje 10% studenata godišnje.  
 

 
 

Na većini sastavnica postavljeni zadatak nije ispunjen. Uvođenjem Mjera za poboljšanje unutarnje 
mobilnosti na SuRi stvorene su pretpostavke za provedbu mobinosti u uvjetima ograničenih kadrovskih 
kapaciteta o kojima svjedoče izvjeća sastavnica. Zamjetne su aktivnosti na većini sastavnica u smislu 
promicanja unutrašnje mobilnosti nastavnika. Istodobno, znatna unutrašnja moblnost studenta još uvijek 
nije zabilježena.  

Može se primjetiti izvjesna nedosljednost u izvještavanju o mobilnosti nastavnika u svrhu 
multidisciplinarnosti  (Zadatak 9).   

 

 3.23 Udio nastavnika i studenata koji barem 5% svojeg radnog vremena, nastavne norme ili kredita 
ostvaruju na sastavnici drugog znanstvenog područja ili polja. 
- Pokazatelj unutarnje mobilnosti studenata i nastavnika. 
- Izračunava se iz portfelja svakog nastavnika i studenta. Usporedba 3 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i sastavnica. 
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Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te 
usklađivanje s potrebama zajednice 

 

 Strateški cilj 4. Sveučilište koje je aktivno uključeno u gospodarstvo i razvoj zajednice te pomaže 
gospodarsku i socio-kulturnu tranziciju u društvo znanja. 

 Zbog bolje i transparentnije povezanosti sa zajednicom 2003. godine osnovana je Zaklada SuRi. 
Temeljna misija Zaklade je prikupljanje sredstava i distribucija u sveučilišnu zajednicu u cilju 
znanstvenog nastavnog i stručnog djelovanja i usavršavanja. Zaklada je do početka 2012. godine imala 
38 člana podupiratelja iz redova uglednih gospodarskih institucija i jedinica lokalne samouprave te 
ostvarila suradnju s brojnim institucijama i pojedincima kroz donacije, sponzorstva, pokroviteljstva. 
Zaklada je tijekom protekle godine prikupila 1.229.738,05 kn, od čega je 865.244,56 kn distribuirala 
neposredno u zajednicu. 212 članova sveučilišne zajednice korisnici su Zakladinih sredstava u 2011. 
godini. Slijedeći čvrsto opredjeljenje SuRi prema razvoju društvene odgovornosti institucija visokog 
obrazovanja, Zaklada SuRi je i dalje članica inicijative Ujedinjenih naroda, Global compact (cilj promocija 
temeljnih društvenih vrijednosti iz područja ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i suzbijanja 
korupcije) i mreže The Talloires Network, međunarodne organizacije institucija posvećenih jačanju 
civilne misije i društvene odgovornosti sveučilišta. 

Tijekom osam godina svojeg djelovanja, Zaklada je prikupila 8.362.918,9 kn, a neposredno putem 
natječaja i projekata u sveučilišnu zajednicu distribuirala 6.541.563,2 kn. Kroz ovih osam godina 
neposredno je financirala 1602 znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost nastavnika i studenata. 

SuRi je prijavilo 38 projekata koje će formirati najprije županijsku bazu projekata, a zatim i bazu 
projekata na državnoj razini. Baza projekata će biti osnova za evaluaciju i rangiranje projekata, odnosno 
njihovo kandidiranje za sufinanciranje i provedbu, bilo putem aktualnih predpristupnih fondova EU, bilo 
ostalih dostupnih izvora financiranja. 

Nastavno na Razvojnu strategiju PGŽ 2011-2013, krenulo se u izradu Strategije razvoja ljudskih 
potencijala Primorsko-goranske županije 2011-2013. SuRi je aktivni član lokalnog partnerstva;  
predstavnik SuRi supotpisnik je Sporazuma o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) 
PGŽ, a nekoliko je predstavnika SuRi aktivno u radnim skupinama LPZ-a. Tijekom 2011. godine 
donesena je Strategija razvoja ljudskih potencijala PGŽ te se pristupalo ostvarenju njenih ciljeva. SuRi je 
prijavilo 15 projekata s tematikom razvoja ljudskih resursa. 

 

 
Istraživanje za potrebe gospodarstva i zajednice 

 

 Zadatak 1. Ostvariti najmanje 20 istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.  
 

   

 

Indikator 4.1 

Broj zajedničkih istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. 
- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice. 
- Broj institucijski verificiranih istraživačkih projekata (fakultetsko vijeće, Senat) u kojima 

sudjeluju znanstvenici sveučilišta i gospodarstvo/lokalne samouprave, neovisno o načinu 
financiranja. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za znanost. 
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 Osim kod kod APU i UF nisu ostvareni značajni pomaci u ostvarivanju zajedničkih istraživačkih projekata 
s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. 

 

 Zadatak 2. Povećati broj studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva i lokalne zajednice za 3 
puta. 

 
 

   

 

Indikator 4.2 

Broj studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva. 
- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice. 
- Broj institucijski verificiranih studija (fakultetsko vijeće, Senat) za potrebe 

gospodarstvo/zajednice. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za opće poslove. 

 

 

 

 

 

 U usporedbi s prošlom godinom sastavnice nisu učinile značajne pomake u suradnji s gospodarstvom u 
smislu izrade studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva. 

 

 Zadatak 3. Provesti najmanje 5 istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacijama i/ili institucijama 
civilnog društva. 

  
 

   

 

Indikator 4.3 

Broj istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacijama i/ili institucijama civilnog 
društva. 
- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj civilnog društva. 
- Broj institucijski verificiranih projekata (fakultetsko vijeće, Senat) u partnerstvu s 

organizacijama i/ili institucijama civilnog društva. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za opće poslove. 
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Aktivno sudjelovanje u razvitku gospodarstva i zajednice 

 

 Zadatak 4. Ostvariti najmanje 25 ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom i lokalnom 
zajednicom. 

 
 

   

 

Indikator 4.4 

Broj ugovora o savjetodavnim uslugama. 
- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice. 
- Broj institucijski verificiranih ugovora (fakultetsko vijeće, Senat) o savjetodavnim uslugama s 

gospodarstvom ili jedinicama lokalne samouprave. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za opće poslove. 

 

 

 

 

 

 Zadatak 5. Uključiti najmanje 20 članova Sveučilišta u nadzorne i upravne odbore te najmanje 50 
članova Sveučilišta u gradskim, županijskim i državnim procesima planiranja i razvoja zajednice. 

 
 

   

 

Indikator 
4.5a 

Broj članova Sveučilišta u nadzornim i upravnim odborima i broj članova sveučilišta u 
gradskim, županijskim i državnim skupinama koje rade na procesima planiranja i razvoja 
zajednice. 
- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice. 
- Broj članova Sveučilišta u nadzornim ili upravnim odborima te članova povjerenstva, odbora ili 

sličnih tijela koja koordiniraju aktivnosti a) na polju znanosti i visokog obrazovanja i na lokalnoj 
su ili državnoj razini, b) u gospodarstvu. Usporedba 5 godina. 

- Cenzus datum: 31. prosinca. 
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za opće 
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poslove. 
 

 Iako je, sukladno zaključku Odbora za strategiju od 17. siječnja 2011. godine, Indikator izmijenjen - iz 
definicije su izbrisane riječi ''institucijski delegiranih (fakultetsko vijeće, Senat)'' te se indikator izmijenio 
na način da traži podatke o broju djelatnika koji predstavljaju SuRi u tijelima koja koordiniraju aktivnosti 
na polju znanosti i visokog obrazovanja te onih koji predstavljaju SuRi u gospodarstvu – sastavnice nisu 
tako izvještavale. 

 

 

 

 

 Nije primjetan značajan porast uključivanja u nadzorne odbore osim kod PoF i OB.  

 
Transfer tehnologije 

 

 Zadatak 6. Ostvariti barem 20 zaštita industrijskog vlasništva.  
 

 Studenti FF ostvarili su zapažene rezultate tijekom 2011. godine na području inovacija (osvojene 4 
zlatne medalje na međunarodno priznatim izložbama), te je u postupku proces zaštite patenta što bi 
trebalo biti dovršeno tijekom 2012. godine. 

Na TF je imenovan Povjerenik za inovacijski sustav. Tijekom 2008. je donesen Dokument o 
inovacijskom sustavu TF s akcijskim planom implementacije gdje su definirane sve mjere razvoja 
inovacijskog sustava TF do 2013. Postoje naznake da će taj dokument biti osnova za razvoj 
odgovarajućeg dokumenta na razini SuRi. Sve to bi trebalo dovesti i do prvih zaštita intelektualnog 
vlasništva na TF. 

Potreba edukacije znanstveno-nastavnog i nastavnog osoblja po ovome pitanju ušla je u Strategiju GF. 

 

 

Indikator 4.6 

Broj zaštita industrijskog vlasništva. 
- Pokazatelj učinkovitosti institucijskih politika za transfer tehnologije. 
- Broj registriranih zaštita industrijskog vlasništva. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za opće poslove. 

 

 

 Osim OB i MF nitko nema prijavljenih zaštita industrijskog vlasništva (OB - patenti/patentne prijave 
(Cindrić M., Kraljević Pavelić S., Horvatić A., Dodig I., Metoda identifikacije proteina spektrometrijom 
masa, PCT/HR2009/000030, HR, Patentni glasnik 2010.; na MF postoji 1 registrirana zaštita 
intelektualnog vlasništva). 

 

 
Tržišno djelovanje 

 

 Zadatak 7. Postići razinu prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici i prihoda od 
intelektualnog vlasništva od najmanje 20% od ukupnog prihoda. 

 
 

 

 

 

 

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=463177
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=463177
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Indikator 4.7 

Udio prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici i prihoda od 
intelektualnog vlasništva u ukupnom prihodu. 
- Pokazatelj razvoja obrazovni, istraživačkih i stručnih usluga koje Sveučilište nudi na tržišnim 

načelima. 
- Udio prihoda u Sveučilišnom proračunu koji je ostvaren pružanjem usluga na tržištu i prihoda 

od intelektualnog vlasništva. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za financije. 

 

 

 

 

 

 
Obrazovanje za potrebe zajednice i civilnog društva 

 

 Zadatak 8. Razviti izvannastavne aktivnosti i institucionalizirati ih kroz godišnji plan aktivnosti te 
uspostaviti financijske instrumente za podupiranje projekata koji će studentima omogućiti iskustveno 
učenje kroz volontersko uključivanje. 

 

 SuRi u suradnji s Gradom Rijekom i Gradom Opatijom četvrtu godinu za redom provodi projekt 
''Sveučilište za 3. dob''.  U 2011. godini održan su dva ciklusa predavanja za građane starije od 50 
godina, a na programima (Hortikultura 1, Hortikultura 2, Odabrana poglavlja iz psihologije,Stvaralačko 
čitanje i pisanje i Društvena etika i bioetika 2) je ukupno sudjelovalo 80 polaznika. Ove godine planirana 
su dva ciklusa predavanja. Upisi na proljetni ciklus su u tijeku, a program se satoji od dva predmeta, 
Pisanje u svakodnevnom životu i Religije svijeta. U 10. mjesecu planiranje realizacija drugog ciklusa 
predavanja. 

Zaklada SuRi, u svojim nastojanjima za poticanjem društvene odgovornosti SuRi i svih njegovih članova 
2011. godine je četvrti put za redom obilježila Međunarodni dan volontera, a ove godine i Europsku 
godinu volontiranja, volonterskom akcijom nastavnog i administrativnog osoblja te studenata SuRi pod 
nazivom ''Sveučilištarci volontiraju''. Ove je godine 46 volontera sudjelovalo u uređenju vanjskog 
prostora dječjeg vrtića „Morčić“ (Gornja Vežica). Volonteri su 8. prosinca uređivali vanjsku ogradu 
spomenutog dječjeg vrtića i u 5 sati koliko je trajala akcija uspješno uredili čak 126,44 metara ograde. 

 

 

Indikator 4.8 

Broj izvannastavnih projekata pod vodstvom studenata koji nude volonterske angažmane 
u zajednici. 
- Pokazatelj razvijenosti nastavnih i vannastavnih aktivnosti za potrebe razvoja zajednice i 

civilnog društva. 
- Broj institucijski verificiranih projekata (fakultetsko vijeće, Senat) kojeg vode studenti i potiču 

volontersko uključivanje studenata i zaposlenika sveučilišta. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za opće poslove. 

 

 

 Sastavnice SuRi su izvijestile o aktivnostima vezanim uz ostvarenje Zadatka 8.:   
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 Zadatak 9. Osnivanje centra za održivi razvoj čija će zadaća biti istraživanje indikatora održivosti, 
povezivanje svih snaga i stvaranje kritične mase koja može jamčiti održivi razvoj. 

 
 

   

 

Indikator 4.9 

Osnivanje centra za održivi razvoj do 2008. 
- Mjerilo. Pokazatelj spremnosti Sveučilišta za aktivno uključivanje u održivi razvoj zajednice. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i 

financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2009. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

   

 Zadatak 10. Pokretanje godišnje konferencije (Primorsko-goranski forum za održivi razvoj) o održivom 
razvoju u suradnji s Županijom primorsko-goranskom u kojoj će članovi akademske zajednice, 
dužnosnici lokalne samouprave, gospodarstvenici i predstavnici javnog sektora raspravljati teme vezane 
uz održivi razvoj Županije, raspravama prethoditi internetski forum u kojem će sudjelovati svi građani, a 
rasprave biti objavljene u zborniku koji će se koristiti kao temeljni dokument za kreiranje politika u 
jedinicama lokalne samouprave i sveučilištu. 

 
 

 Zaklada SuRi treću godinu za redom organizira „Školu održivog razvoja“ kao oblik neformalnog 
obrazovanja za studente SuRi na temu održivog razvoja (uključujući razmatranje ekološkog, 
ekonomskog, socijalnog i pravnog aspekta pojma održivog razvoja). 

 

 
Indikator 

4.10 

Primorsko-goranski forum za održivi razvoj. 
- Mjerilo. Pokazatelj spremnosti Sveučilišta za aktivno uključivanje u održivi razvoj zajednice. 
- Godišnja konferencija u suorganizaciji Sveučilišta i Županije. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor opće poslove. 

 

 

   

 Zadatak 11. Izrada strateškog plana do kraja 2008. godine, u suradnji  za Kliničkim bolničkim centrom, 
Gradom Rijeka i Županijom primorsko-goranskom, za razvoj sveučilišne bolnice kroz znanstveno i 
stručno profiliranje, stvaranje kadrova i kapaciteta. 

 
 

 Ne ostvaruje se pomak u 2011. godini.  

 

Indikator 
4.11 

Strateški plan za razvoj sveučilišne bolnice. 
- Mjerilo. Pokazatelj uključenosti Sveučilišta u razvoj zdravstvenog sustava. 
- Strateški plana do kraja 2008. godine, u suradnji  za Kliničkim bolničkim centrom, Gradom 

Rijeka i Županijom primorsko-goranskom, za razvoj sveučilišne bolnice kroz znanstveno i 
stručno profiliranje, stvaranje kadrova i kapaciteta.. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 2009. 
- Odgovorna osoba: rektor. 
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 Zadatak 12. Trajno surađivati s osnivačima odgojnih i obrazovnih ustanova, s dječjim vrtićima i školama. 
Pokretati i uključivati se u razvojne projekte u obrazovanju s ciljem istraživanja i osiguravanja boljih 
uvjeta za ostvarivanje osobnih potencijala svakog djeteta u sustavu odgoja i obrazovanja. 

 
 

 FF - nastavljena je ranije uspostavljena suradnja te je proširena prema novim ustanovama. 

FMTU surađuje sa odgojnim ustanovama za koje procjenjuje da im je potrebna pomoć; u sve aktivnosti 
uz djelatnike FMTU-a aktivno se uključuju i studenti. 

OB 1. Dumić, M., U godini kemije od kemije do istraživanja i razvoja lijekova, Dani otvorene škole, 
Prirodoslovna i   grafička škola Rijeka, Rijeka, 18. 05. 2011.; 2.  Prijavljen studentski projekt u općini 
Matulji za održavanjem pokusa u vrtićima iz kemije u svakodnevnom životu. 

OF - trajna suradnja se ostvaruje s osnovnim i srednjim školama grada Rijeke u sklopu obvezne 
nastavne prakse na nastavničkim studijima fizike. 

UF od svog utemeljenja surađuje s osnivačima dječjih vrtića i osnovnih škola. Naime, UF se, prema 
potrebi, uključivao i u pojedine istraživačke razvojne projekte vrtića i škola (primjerice pedagoške, 
kineziološke, ekološke i sl.) usmjerenim na nove strukture  prijenosa i akumulacije određenih znanja i 
vještina u  odgoju i obrazovanju mladih naraštaja. UF je u suradnji s Aktivom ravnatelja osnovnih škola 
Primorsko-goranske županije, proveo istraživanje kojim su obuhvaćeni ravnatelji, stručni suradnici i 
učitelji razredne nastave na temu Promjene studijskih programa učiteljskog studija, s namjenom 
poboljšanja kvalitete studija. 

Tijekom 2011. godine na TF provedene su aktivnosti prijave razvojnog projekta u suradnji sa Strojarskim 
fakultetom u Slavonskom Brodu koji bi se financirao iz sredstava IPA-IV programa. 

PoF - U suradnji sa MO Brajda – Dolac pomaže vrtiću i udrugama koje se brinu o razvoju djece i 
osobama s posebnim potrebama na području mjesnog odbora. 

MF  trajno surađuje s osnivačima vrtića i škola grada Rijeke i PGŽ u kojima se kontinuirano provodi 
zdravstveni odgoj. U tim institucijama dijelom se provodi i nastava studenata dentalne medicine iz 
kolegija preventivna dentalna medicina, pedodoncija i opća i socijalna dentalna medicina. 

GF - i u 2011. studenti su sudjelovali u terenskoj nastavi studenata Sveučilišta iz Lancastera (Velika 
Britanija) iz predmeta Water and Environmental Management in Mediteranean Context u sklopu koje su 
provedene radionice u osnovnoj školi u Lignju (Lovran). U osnovnoj školi „Nikola Tesla“ u Rijeci jedan 
nastavnik je održao radionicu na temu zaštite voda. 

Obilježavajući Međunarodni dan volontera Zaklada SuRi je u 2011. godini organizirala uređenje 
vanjskog prostora dječjeg vrtića „Morčić“ (Gornja Vežica). Akciju je Zaklada organizirala uz pomoć 
Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Dječjeg vrtića Rijeka, Udruge za razvoj civilnog 
društva SMART te trgovine Kalina d.o.o. 

       

 

 

Indikator 
4.12 

Broj razvojnih projekata ostvarenih u suradnji s obrazovnim institucijama. 
- Pokazatelj uključenosti Sveučilišta u razvoj sustava odgoja i obrazovanja. 
- Broj institucijski verificiranih razvojnih projekata u obrazovanju (fakultetsko vijeće, Senat) u 

suradnji s odgojnim i obrazovnim ustanovama ili njihovom osnivačima. Usporedba 5 godina. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor i prodekani zaduženi za nastavu. 

 

 
 

 FF Nastavljen ranije započet projekt Liga kumpanija (potpomognut od strane MZOS-
Osmišljeno i provedeno istraživanje o zdravstvenim ponašanjima djece osnovnoškolskog 
uzrasta, naziv projekta Zaštitite svoje sunce od sunca (partner Grad Rijeka) 

↑ 

FMTU Dom  za nezbrinutu djecu „I.B. Mažuranić“ Lovran i Rijeka – trajna suradnja i humanitarna 
pomoć kako studenata, tako i djelatnika FMTU 

↑ 

GF 2011. je proveden jedan institucijski verificiran razvojni projekt - Potrošnja vode u 
domaćinstvu. Organizirana je jedna radionica u školi osnovnoj školi u Lignju (Lovran) u 
suradnji sa nastavnicima i studentima Sveučilišta iz Lancastera (Velika Britanija) na temu 
potrošnje vode. Studentima GF je 2011. godine u izvedbenom nastavnom programu 
(usvojenom na Fakultetskom vijeću) iz kolegija Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i 
Gospodarenje vodama na diplomskom sveučilišnom studiju sudjelovanje na radionicama 
vrednovano dodatnim bodovima. Navedena suradnja se provodi već 5 godina, ali je prvi put 
kroz izvedbene planove predmeta institucijski verificirana 2010. 

↑ 

Dio sastavnica je aktivno uključen u projektie s drugim obrazovnim institucijama, ali većina sastavnica 
još uvijek ne izvješatava o bilo kakvim aktivnostima vezanim za ovaj indikator. 
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Integriranost u Europsku Uniju, otvorenost  
prema svijetu i mobilnost 

 

 Strateški cilj 5. Dinamično Sveučilište aktivno uključeno u Europski istraživački prostor i Europski prostor 
visokog obrazovanja koje sustavno i organizirano potiče unutarnju i vanjsku mobilnost znanstvenika i 
studenata. 

 Strukturne promjene koje proizlaze iz prethodna četiri strateška zadatka trebaju SuRi učiniti 
dinamičnim i konkurentnim u Europskom okruženju. Učinkovita transformacija SuRi ogleda se 
kroz uključenost  u ERA i EHEA, prije svega kroz aktivno sudjelovanje u zajedničkim programima 
Europske unije. No, nije realno očekivati da će to uključivanje biti uspješno bez dodatnih 
institucijskih politika, programa i instrumenata. Zbog toga je u Strategiji postavljeno devet 
zadataka koji, prema procjeni, mogu biti dostatni za ispunjavanje ovoga strateškog cilja. SuRi je u 
2011. nastavilo s navedenim aktivnostima i potrebnim institucijskim prilagodbama. 

 

 
Uključivanje u ERA 

 

 Zadatak 1. Broj projekata na Framework programima EU, projekata ERC [European Research 
Council] i ESF [European Science Foundation]  povećati za najmanje tri puta i u barem jednom 
projektu biti koordinator (kontraktor). 

  
 

 U prosincu 2011. Odjel za biotehnologiju i Centar za mikro i nano znanosti i tehnologiju prijavili su 
zajednički projektni prijedlog koji uključuje više znanstvenih područja i preko 20 znanstvenika 
sveučilišnih sastavnica.  

U cilju što efikasnijeg praćenja provedbe projekata na SuRi koncem 2009. godine započelo je 
popunjavanje Baze znanstvenih i razvojnih projekata (nacionalni, međunarodni i projekti s 
gospodarskim i javnim sektorom). Tijekom 2010. godine u Bazu su uneseni podaci o ukupno 131 
projektu. Struktura prijavljenih projekata je sljedeće: 109 nacionalnih projekata (107 financiranih 
od MZOŠ-a, te 2 financirana od strane HRZZ-a), 15 međunarodnih projekata (TEMPUS – 4, FP – 
2, LPP – 2, CIRCE – 1,ostali – 6), 7 projekata s gospodarskim i javnim sektorom (svih 7 
prijavljenih projekata financira lokalna zajednica).  

Struktura prijavljenih projekata po sastavnicama je sljedeća: 

 Rektorat: 4 prijavljena projekta 

 Ekonomski fakultet: 20 prijavljenih projekata 

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 4 prijavljena projekta 

 Filozofski fakultet: 1 prijavljeni projekt 

 Građevinski fakultet: 9 prijavljenih projekata 

 Medicinski fakultet: 52 prijavljena projekta 

 Odjel za fiziku: 9 prijavljenih projekata 

 Odjel za informatiku: 4 prijavljena projekta 

 Odjel za matematiku: 1 prijavljeni projekt 

 Pravni fakultet: 8 prijavljenih projekata 

 Sveučilišna knjižnica: 5 prijavljenih projekata 

 Tehnički fakultet: 14 prijavljenih projekata 

Usporedo s prelaskom na nove web stranice SuRi dolazi do prekida u popunjavanju Baze 
znanstvenih i razvojnih projekata što se, zbog povezivanja s Portfeljem djelatnika, produžilo sve 
do travnja 2011. godine. U travnju 2011. Baza znanstvenih i razvojnih projekata je ponovno 
dostupna za pregled, no ne i za unošenje novih projekata, obzirom da se pristupilo manjim 
preinakama u njezinom funkcioniranju. U međuvremenu se u projektu s Institutom „Ruđer 
Bošković“ započeo rad na zajedničkoj bazi kompetencija na koju bi bila spojena i Baza projekata. 
Ove su aktivnosti još uvijek u tijeku, a njihov dovršetak planira se sredinom 2012. godine.. 
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Interes za sudjelovanjem u natječajima Europske znanstvene zaklade (European Science 
Foundation) su tijekom 2011. godine iskazali predstavnici više sastavnica, no kako je Zaklada u 
procesu restrukturiranja značajno su smanjene mogućnosti sudjelovanja i broj natječaja. 

 APU  ↓ 

EF - Jean Monnet Information and Research Activities, Jean Monnet Chair "ad personam", 
Jean Monnet Multilateral Research Groups 

↑ 

FF Tekući projekti: 
- ESF EUROCORES projekt “ The Academic Profession in Europe: Responses to 

Societal Challenges (EUROAC)” – Odsjek za pedagogiju; voditeljica prof.dr.sc. 
Jasminka Ledić  

- TEMPUS IV SM  project „Education for equal opportunities at Croatian universities – 
EduQuality”- Odsjek za psihologiju; voditeljica prof.dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević  

- EUREKA! projekt br. E! 5349 “Educa Human Resources Feedback Tool for 
Employees, Organisational Scanning and Further Organisational Improvement 
(FeedMeBack)“ -Odsjek za psihologiju; voditeljica doc.dr.sc. Nada Krapić  

- Erste Stiftung-“Comparative History of the Culture of Memory; PATTERNS_Lectures” 
– Odsjek za kulturalne studije; voditelj doc.dr.sc. Vjeran Pavlaković 

- NORGLOBAL  project „Strategies of Symbolic Nation-Building in New States: Intents 
and Results” – Odsjek za kulturologiju; voditelj doc.dr.sc. Vjeran Pavlaković 

- BICRO  “Provjera inovativnog koncepta” projekt  „Autonomna vertikalizacija osoba s 
paraplegijom i tetraplegijom“  - Odsjek za pedagogiju, voditelj prof.dr.sc. M.Mušanović   

- “CULTURE 2007-2013” project „Cradles of European Culture (CEC)“  - Odsjek za 
povijest umjetnosti; voditelji prof.dr.sc. Vladimir Peter Goss i prof.dr.sc. Marina Vicelja 
Matijašić  

Prijave projekata u 2011. 
-  „THINK & LINK“ ; Regional Policy Programme; ljetna škola  “European Studies”- 

Odsjek za filozofiju, voditelj prof.dr.sc. E. Baccarini  
- EACEA , program „Europe for Citizens 2007 – 2013“; prijava projekta ˝Young 

Europeans About Culture and European Union˝ Organizator: Poljska kulturna udruga 
˝Fryderyk Chopin˝ Rijeka, partner FFRI 

- LLP Jean Monnet Programme, Key Activity 1 – action type: Information and research 
activity – Odsjek za filozofiju, voditelj prof.dr.sc. E. Baccarini  

- LLP Jean Monnet Programme, Key Activity 1 - action type: European module – 
Odsjek za filozofiju, voditelj prof.dr.sc. E. Baccarini  

- FP7  Marie Curie  Intra-European Fellowship (FP7-PEOPLE-2011-IEF)-prihvatni  
mentor prof.dr.sc. Majda Trobok 

- FP7 HEALTH.2012.2.4.3-1 Telemonitoring and Telerehabilitation Integrated SYstem 
for Diabesity (TEISYD) – u svojstvu partnera;  voditelj prof.dr.sc. Alessandra Pokrajac 
Bulian 

- IPA Adriatic CBC projektnih prijedloga u ulozi partnera: Castle by castle (CBC), 
vodeći partner PGŽ (odgovorna osoba doc.dr.sc. M. Bradanović), Heritage of Roman 
Adriatic (IANUS), vodeći partner Grad Rijeka (odgovorna osoba prof.dr.sc. Marina 
Vicelja Matijašić) 

- prijava IPA IV – Human Resources Development projektnog prijedloga u  ulozi 
vodećeg partnera: Culture at work - Further development and implementation of the 
Croatian Qualifications Framework (odgovorna osoba doc.dr.sc. Vjeran Pavlaković) 

-  „Landscape of ideology – LAND ID“ unutar South-East Europe Transnational 
Cooperation programa (voditelj prof.dr.sc. D. Dukovski) 

- „Revitalizacija Palače Moise“ na natječaj unutar IPA I programa (u suradnji s Gradom 
Cresom, Konzervatorskim zavodom i Ministarstvom kulture 

↔ 

FMTU  ↓ 

GF - U sklopu EU projekta Climate Change and Impacts on Water Supply preko hrvatskog 
partnera Instituta za geološka istraživanja iz Zagreba (CC-WaterS) Fakultet angažiran 
na provedbi hidroloških istraživanja 

- od 2009. traje hrvatsko-japanski projekt Identifikacija rizika i planiranje korištenja 
zemljišta za ublažavanje rizika klizanja tla i bujica u Hrvatskoj (Risk identification and 
Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia) 

↔ 

MF - FP7 CAPACITIES ; Upgrading the capacities for research in translational medicine at 
the Faculty of Medicine University of Rijeka (TransMedRi) 

- FP7-REGPOT-2008-1; The Centre for Antibody Production Rijeka: Upgrading the 

↔ 
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Central Research and Service Infrastructure for the South Eastern Region of Europe 
(CAPRI2010),  

- FP7 HEALTH-F2-2009-223151;Understanding inflammation-associated 
tumorigenesis for the rational design of novel anti-cancer  therapeutic strategies 
(INFLA-CARE),  2008 - 2012, 

- Koordinatori na jednom FP6 projektu, Partneri na pet FP6 projekata 

OB Prijavljeni projekti OB: 
- REGPOT - Upgrading the Capacities for Food Research at University of Rijeka  

(FORK). Nositelj projekta: Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju, Prof. Krešimir 
Pavelić 

- 2. IPA IIIc - Technology platform for drug and chemical compound characterization.  
Science and Innovation Investment Fund Grant Schem, 
EuropeAid/131920/M/ACT/HR. Nositelj projekta: SuRi – OB 

Međunarodni projekti (u tijeku) 
- Kolaborativni projekt s FGCZ-Zurich „Proteomic analysis of differentially expressed 

retinal proteins in macular degeneration”, (Sandra Kraljević Pavelić, voditelj projekta) 
- Projekt u sklopu FP7 s FGCZ-Zurich, Švicarska - PRIME-XS-0000019 

„Glycoproteomics of larynx squamous cell cancer“ (suvoditeljstvo projekta, Jasna 
Peter-Katalinić i Sandra Kraljević Pavelić) 

↑ 

OF  ↓ 

OI  ↓ 

OM  ↓ 

PoF Trenutno se provode tri međunarodna projekta, financirana od međunarodnih fondova i 
NATO saveza: 

- Developing of motorways of sea system in Adriatic region, 
- Rural Inclusion- (status - associate partner), 
- TNT MIO-Tactical Network Testbed-Maritime Interdiction Operation. 

- Nastavnici Pmorskog fakulteta sudjeluju u projektu STARNET Regio STARring a 
trans-regional network of REGIOnal research-driven marine cluster (STARNETRegio) 
koji je financiran unutar FP7 programa. 

- Nastavnici Pmorskog fakulteta sudjeluju u projektu Supporting Research on Climate-
friendly Transport (REACT) koji je financiran unutar FP7 programa..  

- PoF sudjeluje kao associate partner u projektu Rural Inclusion EU FP7 
(Competitiveness & Innovation Framework Programme) u dijelu inovacijske 
infrastrukture europskih Living Lab-ova sa svojom istraživačkom jedinicom Rijeka 
Innovation LivingLab. 

↑ 

PF  ↓ 

TF TF je u 2011. godini u svojstvu koordinatora ili partnera u projektu podnio četiri prijave 
projekata  iz programa IPA IIIc i šest prijava projekata iz programa IPA Adriatic 

↔ 

UF  ↓ 
 

 

Indikator 
5.1 

Broj Framework (FP) projekata na Sveučilištu u Rijeci. 
- Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u ERA. 
- Uključuje sve aktivne projekte Framework Programa na Sveučilištu u kojima su 

znanstvenici sa Sveučilišta nositelji i suradnici ako se kroz projekt doznačavaju 
sredstva na račune Sveučilišta. Usporedba 3 godine. 

- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za znanost. 

 

↓ 

 Centar za EU projekte izvijestio je da su sastavnice SuRi tijekom 2011. godine prijavile sljedeće 
FP projekte: FORK (OB, Centar za mikro i nano znanosti, Centar za EU projekte), Biomarkers for 
Early Diagnosis in Inflammatory Chronic Joint Diseases (OB), Smart Green and agricultural 
periurban areas for territory control and safety, social inclusion, busIness creation and 
liberalization in welfare and Urban Services (PoF), Intra-European Fellowship (FF), A European 
School to study Immunity to Infection: innovative vaccines; translational research; access to and 
federation of technical expertise –InfectionAndImmunity (MF), EUropean Training in innate 
Resistance and ImmunoPathology: EU-TRIP (MF), Virus-specific activating NK cell receptors and 
their viral immunoevasion-ViSpeNKRec (Medicinski fakultet). Prema dostupnim podacima, tijekom 
2011. godine sastavnicama nije odobren niti jedan novi projekt u okviru ovog programa. 
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 Zadatak 2. Do 2010. uspostaviti funkcionalan i samoodrživ institucijski sustav podrške za prijavu i 
vođenje FP7 projekata, predpristupnih programa EU i programa strukturnih fondova EU.  

 Redovitim mjesečnim aktivnostima za akademsku i širu zajednicu Centar za EU projekte pridonosi 
informiranju o načinu prijave i vođenja FP7 projekata te EU programa i fondova 

 

 

Indikator 
5.2 

Uspostavljen institucijski sustav potpore za europske projekte do 2010. godine. 
- Mjerilo. Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u ERA. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, 

materijalnim i financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 Osnutkom Centra za EU projekte, provođenje međunarodnih projekata u kojima sudjeluje SuRi 
popratne aktivnosti prenesene su iz Službe za međunarodnu suradnju u ovu novu organizacijsku 
jedinicu Rektorata te je time uspostavljen novi sustav vođenja međunarodnih projekata.  

Djelatnici Centra za EU projekte (4 djelatnika) i znanstveni menadžeri SuRi (uz 4 djelatnika Centra 
za EU, još 8 osoba), imenovani od strane MZOŠ-a, u sklopu institucionalnog sustava podrške, 
redovito informiraju znanstvenike o mogućnostima prijave projekata unutar programa EU i 
savjetuju o svim aspektima vođenja razvojnih i znanstveno-istraživačkih projekata. Centar za EU 
projekte održao je u prosjeku deset mjesečnih konzultacijskih susreta s potencijalnim prijaviteljima 
tijekom 2010. godine. 

U 2011. SuRi je prijavilo 27 projekata na natječaje financirane iz pretpristupnog fonda IPA.  

U prvoj polovici 2011. godine intenzivno se radilo na pripremi projekta Research infrastructure for 
Campus-based laboratories at University of Rijeka, u vrijednosti od 15,8 milijuna eura za 
financiranje iz IPA/odnosno Strukturnih fondova Europske unije. Nakon što je na nacionalnoj razini 
zaključeno da neće biti dostupnih sredstava iz IPA fonda, zahvaljujući činjenici da se radi o 
izuzetno važnom projektu za razvoj RH, u suradnji s nadležnim ministarstvima, visokoj gotovosti i 
kvaliteti navedenog projekta projekt je uvršten na listu prioritetnih projekata Operativnog programa 
za Regionalnu konkurentnost za razdoblje 1.7-31.12.2013. Tijekom 2012. godine očekuje se 
dovršetak pripreme obrazaca za Strukturne fondove na nacionalnoj razini nakon čega će Centar 
za EU projekte zajedno sa GF, OB, CMNZT i CNRM napraviti projektnu prijavu u skladu sa 
zahtjevima Strukturnih fondova. 

Krajem 2011. godine SuRi je prijavilo projekte dovršetka izgradnje prve faze studentskog 
smještaja, izgradnje druge faze studentskog smještaja te izgradnje Društveno-kulturnog centra na 
javni poziv MZOŠ-a za pripremu zaliha infrastrukturnih projekata za Strukturne fondove. SuRi je 
također započelo pripremu projektnih prijava za WBIF (Okvir za investicije na zapadnom Balkanu) 
za izradu dokumentacije za izgradnju druge faze studentskog smještaja te Sveučilišne knjižnice. 
PF, MF i SVKRI također su započeli pripremu projekata za sljedeći javni poziv MZOŠ. 
Implementacija navedenih projekata priprema se za prijavu za Strukturne fondove EU. 

 

 Zadatak 3. Najmanje 5 znanstvenika sa Sveučilišta uključiti u aktivnosti Joint Research Centra 
(JRC). 
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 U 2011. nisu poduzete aktivnosti glede ispunjenja ovoga zadatka.  

 

Indikator 
5.3 

Broj znanstvenika uključenih u aktivnosti JRC. 
- Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u ERA. 
- Uključuje sve znanstvenike Sveučilišta koji sudjeluju u aktivnostima JRC. Usporedba 3 

godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost. 

 

 

 

Prema dostupnim podacima nema znanstvenika sa SuRi uključenih u djelatnosti JRC. 
 

 Zadatak 4. Implementirati sve smjernice Akcijskog plana Science and Society.   
 

 U 2011. nisu poduzete specifične aktivnosti glede ispunjenja ovoga zadatka, no provedba mnogih 
zadataka Strategije izravno se odnosi na implementaciju smjernica Akcijskog plana Science and 
Society. 

 

 

Indikator 
5.4 

Implementacija smjernica Akcijskog plana Science and Society. 
- Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u ERA. 
- Uključuje izradu plana aktivnosti za implementaciju smjernica Akcijskog plana Science 

and Society i njegovo provođenje. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

 

 
 

 Zadatak 5. Najmanje 10% istraživača godišnje provesti će u inozemnim institucijama više od 2 
tjedna. 

 
 

   

 

Indikator 
5.5 

Broj istraživača koji su tijekom godine proveli najmanje 2 tjedna u inozemnim 
institucijama. 
- Indikator otvorenosti znanstveno-istraživačkog sustava na Sveučilištu u Rijeci. 
- Uključuje sve zaposlenike Sveučilišta s doktoratom znanosti. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za međunarodnu suradnju. 

 

 

 

 

 

 Zadatak 6. Sveučilište će organizirano i sustavno doprinijeti kvalitetnom ispunjavanju benchmark 
indikatora EU u programu Education and Training 2010. 

 
 

 Na SuRi nisu zabilježeni značajniji doprinosi indikatorima utvrđenima u programu Education and 
Training 2010.  

 

 
Indikator 

5.6 

Doprinos benchmark indikatorima EU u programu Education and Training 2010. 
- Mjerilo. Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u EHEA. 
- Definira se godišnjim izvještajem Sveučilišta o doprinosu Sveučilišta u programu E&T 

2010. 
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- Cenzus datum: 1. travnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor zadužen za međunarodnu suradnju. 

 

   

 

UkBljučivanje u EHEA 

 

 Zadatak 7. Najmanje 10 združenih diplomskih studija na Sveučilištu, od kojih najmanje 2 s 
inozemnim sveučilištima, te najmanje 5 poslijediplomskih programa, od kojih najmanje 2 s 
inozemnim sveučilištima. 

 

 Iako postoji trend otvaranja i povezivanja kako unutar SuRi tako i prema vani, još uvijek je mali 
broj združenih studijskih programa. 

 

 

 

 

 
Indikator 

5.7 

Broj i struktura združenih studija na Sveučilištu. 
- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta u Rijeci i integriranosti u EHEA. 
- Uključuje sve združene studije na Sveučilištu. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. travnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za međunarodnu suradnju. 

Na Sveučilištu u Rijeci još uvijek nema združenih studiej s inozenmin institucijama. 

 

   

 Zadatak 8. Najmanje 3% nastavnika i 3% studenata na Sveučilištu uključeno u programe 
razmjene i mobilnosti s europskim sveučilištima. 

  
 

 SuRi je 2009. dodijeljena Erasmus sveučilišna povelja (Erasmus Extened University Charter) 
kojom je dobilo pravo sudjelovanja u Erasmus programu u razdoblju od 2009. - 2013.  

U akademskoj godini 2008./2009. u okviru programa bilateralne mobilnosti na inozemnim 
institucijama boravilo je 18 studenata, 13 članova akademskog osoblja i 8 članova 
administrativno-tehničkog osoblja SuRi. Članovi SuRi u akademskoj godini 2008./2009. su boravili 
na 11 sveučilišta u 6 zemalja EU. 1 austrijski student boravio je na SuRi. 

U akademskoj godini 2009./2010. u okviru Erasmus programa sveukupno 35 studenata, 3 člana 
nastavnog osoblja i 4 člana administrativno-tehničkog osoblja SuRi boravili su na inozemnim 
institucijama u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Portugalu, Slovačkoj, 
Španjolskoj i Švedskoj. 

U akademskoj godini 2010./2011. u okviru Erasmus programa sveukupno 43 studenta, 6 članova 
nastavnog osoblja i 5 članova administrativno-tehničkog osoblja SuRi boravili su na inozemnim 
institucijama u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Njemačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, 
Portugalu, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. 

U akademskoj godini 2011./2012. u okviru Erasmus programa sveukupno 68 studenta, 4 člana 
nastavnog osoblja i 9 članova administrativno-tehničkog osoblja SuRi boravili su/boravit će na 
inozemnim institucijama u državama članicama Europske unije. Na SuRi u 2011./2012. boravilo 
je/boravit će 25 incoming Erasmus studenat iz Litve, Latvije, Poljske, Rumunjske, Slovačke, 
Slovenije i Španjolske. 
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U akademskoj godini 2011./2012. FF je u okviru Erasmus programa organizirao Erasmus jezične 
tečajeve (EILC) za dolazne Erasmus studente te će organizirati Erasmus intenzivni program (IP) 
„Found in Translation“ u srpnju 2012. 

U akademskoj godini 2011./2012. u okviru Erasmus aktivnosti Pripremni posjeti na mobilnosti su 
boravila 4 člana nastavnog/nenastavnog osoblja SuRi. 

Za akademsku godinu 2012./2013. SuRi je do danas sklopilo 122 Erasmus ugovora o suradnji s 
visokoškolskim institucijama u sljedećim zemljama: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Finskoj, 
Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, 
Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Spomenutim ugovorima 
predviđeno je 241 slobodno mjesto na inozemnim institucijama za studente SuRi, a na SuRi je 
trenutno na raspolaganju 180 mjesta za strane Erasmus studente. 

U akademskoj godini 2008./2009. u okviru CEEPUS programa 12 studenata i 13 nastavnika SuRi  
boravilo je 27 odnosno 37 mjeseci na inozemnim visokoškolskim ustanovama. 

U akademskoj godini 2009./2010. u okviru CEEPUS programa boravilo je sveukupno 70 
studenata u razdoblju od 94 mjeseca te 74 nastavnika u razdoblju od 76 mjeseci na 
visokoškolskim ustanovama u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, 
Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji.   

U akademskoj godini 2010./2011. u okviru CEEPUS programa na Sveučilistu u Rijeci odvijala se 
slijedeća mobilnost: 
Incoming mobility (u RH) – 36  nastavnika kroz 35 mjeseci i 60 studenata kroz 64 mjeseci. 
Outgoing mobility (iz RH u zemlje CEEPUS programa) - 13 profesora kroz 61 mjesec i 151 
studenata kroz 191 mjesec. 

U akademskoj godini 2011./2012. u okviru CEEPUS programa na SuRi odvijala se sljedeća 
mobilnost: incoming mobility (u RH) – 75 nastavnika kroz 74,5 mjeseci i 32 studenata kroz 34 
mjeseci, outgoing mobility (iz RH u zemlje CEEPUS programa) - 74 nastavnika kroz 130 mjeseci i 
207 studenata kroz 408 mjeseci. 

U CEEPUS programu su u spomenutom razdoblju sudjelovali EF, FMTU, MF, TF i FF. 
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Indikator 
5.8 

Udio nastavnika i studenata uključenih u programe razmjene i mobilnosti. 
- Pokazatelj otvorenosti i uključenosti Sveučilišta u Rijeci u EHEA. 
- Uključuje sve (a) nastavnike i (b) studente Sveučilišta koji su u jednoj godini sudjelovali 

u programima mobilnosti u trajanju od najmanje 2 tjedna, u odnosu na ukupan broj 
nastavnika, odnosno studenata. Usporedba 3 godine. 

- Cenzus datum: 1. travnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za međunarodnu suradnju. 

 

  
 

   

 

 

 

 Zadatak 9. Uspostaviti institucijsku strukturu za sudjelovanje u programu ILLP i do 2010. ostvariti 
1 milijun EUR godišnje iz ILLP programa. 

 

 U 2011. godini nisu zabilježene posebne aktivnosti u svrhu ispunjavanja Zadatka.    

 

Indikator 
5.9a 

Uspostavljena institucijska struktura za sudjelovanje u ILLP do 2010. 
- Mjerilo. Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u EHEA. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, 

materijalnim i financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2010. 
- Odgovorna osoba: prorektor zadužen za međunarodnu suradnju. 

 

 

 Tijekom 2011. godine Centar za EU projekte SuRi prijavio je tri projektna prijedloga u sklopu 
LLP programa, jednu prijavu u sklopu Grundtvig Stručnih usavršavanja te Leonardo da Vinci 
Pripremnih posjeta Također, aktivnosti oko prijave međunarodnog projekta u sklopu Leonardo da 
Vinci Transfera inovacija su intenzivnije su se odvijale u posljednjem kvartalu 2011, dok je sam 
projekt prijavljen na natječaji u veljači 2012. godine a rezultati će biti poznati u trećem kvartalu 
2012. godine  

Tijekom 2011. godine Centar za EU projekte SuRi izvršio je mnogobrojna savjetovanja 
znanstvenika koji su prijavljivali projekte kao koordinatori ili partneri u sklopu LLP programa, te 
savjetovanja u vezi provedbe LLP projekata.  

SuRi je član Upravnog odbora Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sklopu kojeg su 
osnovane tematske radne skupine usmjerene razvoju ljudskih potencijala na području Primorsko-
goranske županije. SuRi je koordinator 3. radne skupine vezane za povećanje kvalitete 
obrazovanja i znanosti, te sudjeluje u radu preostalih dviju skupina (za unapređenje partnerskih 
odnosa i poticajnih mjera na tržištu rada te za jačanje socijalne uključenosti na tržištu rada). 
Zadatak je ovih radnih skupina okupiti sve regionalne dionike radi analize projekata usmjerenih na 
razvoj ljudskih resursa, a koji su pristigli u bazu projekata PGŽ. Također, predstavnici SuRi 
(Centar za EU projekte) sudjeluju u radnoj skupini za pripremu Strategije razvoja ljudskih resursa 
PGŽ koja se vezuje na Županijsku razvojnu strategiju. 

Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. 
U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj i skupnoj mobilnosti te u 
europskim obrazovnim projektima. 

SuRi je 2009. dodijeljena Erasmus sveučilišna povelja (Erasmus Extened University Charter) 
kojom je dobilo pravo djelomičnog sudjelovanja u Erasmus programu u razdoblju od 2009.-2013.  
EU i Republika Hrvatska su u prosincu 2010. potpisale Memorandum o razumijevanju o 
sudjelovanju u programu Mladi na djelu i Programu u području cjeloživotnog obrazovanja (2007.-
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2013.), tako da hrvatska sveučilišta mogu sudjelovati u svima aktivnostima LLP programa. 

Na SuRi u okviru Službe za međunarodnu suradnju djeluje Erasmus koordinator i zamjenica 
Erasmus koordinatora. Na svim sastavnicama SuRi djeluju Erasmus koordinatori koji usko 
surađuju sa institucionalnim Erasmus koordinatorom.   

Senat Sveučilišta u Rijeci na 34. sjednici održanoj 24. siječnja 2012. godine donio je Pravilnik o 
međunarodnoj razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja u okviru Erasmus programa. 

 

Indikator 
5.9b 

Količina novca kojim su financirani studenti, nastavnici i sastavnice Sveučilišta kroz  
program ILLP. 
- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta u Rijeci i integriranosti u EHEA. 
- Uključuje sve nastavnike, studente i sastavnice Sveučilišta koji su u jednoj godini 

financirani kroz programe ILLP. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. travnja. 
- Odgovorna osoba: prodekan zadužen za međunarodnu suradnju. 

 

 

 Od 2009./10. SuRi uspješno sudjeluje u Erasmusu - programu mobilnosti Europske unije.  

Erasmus 2009./2010. - 35 studenata, 7 članova nastavnog i nenastavnog osoblja; ukupan budžet: 
70.572 eura. 

Erasmus 2010./2011. - 43 studenta, 11 članova nastavnog i nenastavnog osoblja; Austrija, 
Portugal, Poljska, Italija; ukupan budžet: 74.565 eura. 

Erasmus 2011./2012. - 68 studenata, 13 članova nastavnog i nenastavnog osoblja; Austrija, 
Slovenija, Portugal, Njemačka; ukupan budžet: 154.848,57 eura. 

U 2011./2012. na studijskom boravku na SuRi boravilo je/boravi 25 incoming Erasmus studenata 
iz država članica EU. 

 

 
Osposobljavanje građana za život u EU 

 

 Zadatak 10. Formiranje Centra za cjeloživotno učenje do kraja 2008.   
 

 U 2008. je formiran Centar za cjeloživotno učenje s jednim zaposlenikom i počeo s djelovanjem. U 
2010. godini aktivnosti Centra su bile sljedeće: 

- administrativna podrška sustavu vrednovanja programa cjeloživotnog učenja 
- organizacija projekta ''Sveučilište za 3. dob'' 

 

 

Indikator 
5.10 

Formiran centar za cjeloživotno učenje do kraja 2008. 
- Mjerilo. Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta. 
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, 

materijalnim i financijskim resursima i započetim aktivnostima. 
- Cenzus datum: 1. siječnja 2009. 
- Odgovorna osoba: prorektor za opće poslove. 

 

 

 

 
 

 Zadatak 11.  Najmanje 5% vlastitih prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvariti kroz programe 
obrazovanja i osposobljavanja za život građana u Europskoj uniji. 

 
 

 Programi osposobljavanja građana za život u Europskoj uniji nisu pokrenuti tijekom 2010.  

 

Indikator 
5.11 

Udio vlastitih prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvaren kroz programe 
obrazovanja i osposobljavanja za život u EU. 
- Pokazatelj otvorenosti i poduzetnosti Sveučilišta u Rijeci. 
- Uključuje udio prihoda ostvarenih kroz programe obrazovanja i osposobljavanja za život 

u EU. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije. 

 

 

 

Strukturni fondovi EU 
 

 

 Zadatak 12. Najmanje 5% vlastitih prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvariti kroz strukturne 
fondove Europske unije. 
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 U prvoj polovici 2011. godine intenzivno se radilo na pripremi projekta Research infrastructure for 
Campus-based laboratories at University of Rijeka, u vrijednosti od 15,8 milijuna eura za 
financiranje iz IPA/odnosno Strukturnih fondova Europske unije. Nakon što je na nacionalnoj razini 
zaključeno da neće biti dostupnih sredstava iz IPA fonda, zahvaljujući činjenici da se radi o 
izuzetno važnom projektu za razvoj RH, u suradnji s nadležnim ministarstvima, visokoj gotovosti i 
kvaliteti navedenog projekta projekt je uvršten na listu prioritetnih projekata Operativnog programa 
za Regionalnu konkurentnost za razdoblje 1.7-31.12.2013. Tijekom 2012. godine očekuje se 
dovršetak pripreme obrazaca za Strukturne fondove na nacionalnoj razini nakon čega će Centar 
za EU projekte zajedno sa GF, OB, CMNZT i CNRM napraviti projektnu prijavu u skladu sa 
zahtjevima Strukturnih fondova. 

Krajem 2011. godine SuRi je prijavilo projekte dovršetka izgradnje prve faze studentskog 
smještaja, izgradnje druge faze studentskog smještaja te izgradnje Društveno-kulturnog centra na 
javni poziv MZOŠ-a za pripremu zaliha infrastrukturnih projekata za Strukturne fondove. SuRi je 
također započelo pripremu projektnih prijava za WBIF (Okvir za investicije na zapadnom Balkanu) 
za izradu dokumentacije za izgradnju druge faze studentskog smještaja te Sveučilišne knjižnice. 
PF, MF i SVKRI također su započeli pripremu projekata za sljedeći javni poziv MZOS. 
Implementacija navedenih projekata priprema se za prijavu za Strukturne fondove EU.  

Zaklada SuRi je suosnivač Udruge za promicanje projektne kulture „EU klub“. Udruga je osnovana 
u veljači 2010. godine s ciljem promicanja projektne kulture kao jednog od osnovnih preduvjeta 
uspješnog privlačenja i korištenja sredstava EU, a u kontekstu ideje održivog razvoja zajednice u 
kojoj djeluje. Osnivači Udruge su Zaklada SuRi te bivši polaznici Zakladine edukacije „Znanjem do 
sredstava, znanjem za Europu (I i II)“ pokrenute s namjerom povećanja ljudskih i stručnih 
kapaciteta u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. Članovi EU kluba ambiciozni su 
mladi ljudi koji posjeduju specifična znanja i vještine iz područja upravljanja projektima i srodnih 
disciplina te, uz institucionalnu i logističku potporu Zaklade SuRi, radom u udruzi nastavljaju svoje 
stručno usavršavanje.  Udruga je u 2011. godini uspješno provela dva samostalna te tri partnerska 
projekta. 

 

 

Indikator 
5.12 

Udio vlastitih prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvaren kroz strukturne fondove 
EU. 
- Pokazatelj otvorenosti i poduzetnosti Sveučilišta u Rijeci. 
- Uključuje udio prihoda ostvarenih kroz strukturne fondove EU. Usporedba 3 godine. 
- Cenzus datum: 1. siječnja. 
- Odgovorna osoba: prorektor za financije. 
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Popis kratica 

 

 AHCI Arts and Humanities Citation Index 

APU Akademija primijenjenih umjetnosti  

CC  Current Contents 

CEUP Centar za EU projekte 

CMNZT Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije 

EF Ekonomski fakultet 

ECTS European Credit Transfer System 

EHEA European Higher Education Area 

ERA European Research Area 

ERASMUS    European Region Action Scheme for the Mobility of University Students 

FF Filozofski fakultet 

FMTU Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

FP  Framework Programme 

FV  fakultetsko vijeće 

GF Građevinski fakultet 

IPA  Instrument pretpristupne pomoći 

ISVU Informacijski sustav visokih učilišta RH 

LLP  Lifelong Learning Programme 

MF Medicinski fakultet 

MZOS Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

HRZZ Hrvatska zaklada za znanost 

OB Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

OF Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

OI Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

OM Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

PDS Poslijediplomski doktorski studij 

PDSS Poslijediplomski specijalistički studiji 

PF Pravni fakultet 

PoF Pomorski fakultet 

SC Studentski centar 

SCI  Science Citation Index  

SK Sveučilišna knjižnica 

SSC Sveučilišni savjetovališni centar 

SSCI Social Sciences Citation Index 

SuRi Sveučilište u Rijeci 

SZ Studentski zbor 

SZSUR  Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 

TF  Tehnički fakultet 

UF Učiteljski fakultet 

UTT  Ured za transfer tehnologije 

ZTP Znanstveno-tehnologijski park 

  

KLASA: 602-04/12-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-12-158 
U Rijeci, 19. travnja 2012.  


