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Uvod 

Izvješće o provedbi Strategije u 2008. 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 
provoĎenje započelo je ujesen 2007., no razvidno je iz 
izvješća sastavnica da je provoĎenje nekih strateških 
zadataka otpočelo još tijekom rasprava o Strategiji. 

Odmah nakon usvajanja i javnog objavljivanja konačnog 
teksta Strategije Sveučilišta, Tehnički fakultet pristupio je 
izradi vlastite strategije imenovao pomoćnika Dekana čiji 
djelokrug aktivnost obuhvaća i sve poslove vezane uz 
strategiju Sveučilišta i Fakulteta, te njihovu 
implementaciju. Strategija Tehničkog fakulteta, 30. 
studenog 2007. godine., usklaĎena je sa Strategijom 
Sveučilišta, predstavlja provedbeni plan strategije 
Sveučilišta u Rijeci i uvaţava sve posebnosti i 
specifičnosti Tehničkog fakulteta. 

Dekan Medicinskog fakulteta imenovao je Povjerenstvo 
za izradu i provedbu strategije Medicinskog fakulteta na 
čelu s Dekanom, prodekanima i tajnikom, a dekan 
Pravnog fakulteta Povjerenstvo za praćenje provedbe 
Strategije Sveučilišta u Rijeci sa zadatkom da poduzima 
odreĎene korake u pojedinim segmentima djelatnosti 
Fakulteta. Ostale sastavnice Sveučilišta nisu poduzimale 
dodatne aktivnosti na izradi vlastite strategije, već su 

gotovo sve aktivno radile na provedbi pojedinih 
strateških zadataka. 

Izvješće za 2008. ima primarnu zadaću provjeriti 
napredovanje po indikatorima Strategije i stvoriti 
pretpostavke za provedbene akcijske planove. Zbog što 
jednostavnijeg fokusiranja, stanje svakog indikatora 
opisano je u desnom stupcu sa tri simbola kojima se 
moţe jednostavno pratiti napredovanje provedbe 
Strategije. 

U Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. razvoju 
prirodnih znanosti posvećena je posebna pozornost pa 
je sam čin osnivanja Odjela za informatiku, fiziku i 
matematiku tijekom protekle godine veliki doprinos 
provedbi Strategije. 
 

  
 

Ostvareni značajni pomaci u 2008. 

 
 

Poduzete neke aktivnosti ali bez 
značajnijih pomaka. 

 
 

Nisu poduzete aktivnosti ili se ne biljeţi 
nikakav pomak. 
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Strateški ciljevi i zadaci 

 

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 cjeloţivotnom 

obrazovanju, sukladno potrebama 
zajednice, gospodarstva i razvitka društva. 

Ključna aktivnost za postizanje ovoga strateškog cilja 
započela je u 2007. godini izmjenama Pravilnika o 
studijima i prilagoĎavanjem pravila studiranja za 
ispunjavanje strateških zadataka na razini cijelog 
Sveučilišta. Izmjene Pravilnika o studijima Senat je 
usvojio na sjednici odrţanoj 6. studenog 2007. godine. 
Izmjenama je stvoren pravni okvir za ostvarivanje 1.-3., 
5.-9. i 13.-16. zadatka ovoga poglavlja, zadatka 1. iz 
poglavlja Znanstveni rad i inovacije te 7a, 7c i 21. iz 
poglavlja Kapaciteti – ljudski, financijski i materijalni 
resursi. Slijedom izmjena Pravilnika o studijima, u 2008. 
godini se provodio Akcijski plan za provođenje II. faze 
Bolonjskog procesa i Akcijski plan za uvođenje 
ishoda učenja na Sveučilištu u Rijeci.   

Aktivnosti koje su provedene temeljem Akcijskog plana 
za provođenje II. faze Bolonjskog procesa: 

 dovršena je analiza uspjeha prve generacije 
studenata upisanih na studij 2005./2006. 
akademske godine 

 utvrĎen je točan broj studenata koji mogu steći 180 
ECTS do 1. listopada 2008. 

 svakom studentu III. godine studija dodijeljen je 
mentor/savjetnik 

 organizirana je  podrška u učenju 

 osigurani su dodatni ispitni rokovi 

 dovršen je natječaj za upis diplomskih studija 1. 
listopada 2008. 

 odgoĎen je početak diplomskih studija za početak 
studenog 2008. 

U sklopu Akcijskog plana za početak diplomskih 
studija  provedene su slijedeće aktivnosti: 

 smanjena je opterećenost studenata u aktivnoj 
nastavi za 20% 

 izvršene su promjene studijskih programa sukladno 
odredbama Pravilnika o studijima 

 definirani su ishodi učenja 

 osiguran je trajan sustav podrške nastavnicima 

 izmijenjeni su studijski programi u izvedbenom dijelu 

U sklopu Akcijskog plana za definiranje ishoda 
učenja tijekom veljače 2008. godine odrţan je 
dvodnevni  ciklus radionica Training for trainers  
(program osposobljavanja sveučilišnih nastavnika s 
temom "Izrada nastavnih programa prema pristupu 
temeljenom na ishodima učenja") tijekom kojeg je 
osposobljeno četrdesetak sveučilišnih nastavnika sa 
svih sastavnica Sveučilišta koji će dalje osposobljavati 
nastavnike za adekvatno razumijevanje i korištenje 
uputa za izradu i reformiranje studijskih programa na 
svakoj pojedinoj instituciji. 

U veljači 2008. tiskan je i priručnik za nastavnike pod 
nazivom Izrada nastavnih programa prema pristupu 
temeljenom na ishodima učenja (autori Vesna Kovač i 
Svjetlana Kolić-Vehovec). Nakon završetka prethodno 
spomenutog programa obavljena je i evaluacija 
programa koja je pokazala da su sveučilišni nastavnici 
dobili korisne smjernice za doradu i reviziju studijskih 
programa. 

Reforma studijskih programa i fleksibilno 
stvaranje akademskih profila 

Do kraja 2008. dopusnice za izvoĎenje studija dobila su 
108 studijskih programa: 32 preddiplomska sveučilišna 
studija, 12 preddiplomskih stručna studija, 37 diplomskih 
studija, 1 stručni specijalistički diplomski studij, 9 
poslijediplomskih specijalističkih studija i 13 
poslijediplomskih doktorskih studija. Samo 4 sastavnice 
izvode stručne studije. 
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Slika 1. Broj akreditiranih studijskih programa na Sveučilištu u 

Rijeci u prosincu 2008. 

Isv, preddiplomski sveučilišni studij; Ist, preddiplomski stručni 
studij; II, diplomski studij; IIb, specijalistički  diplomski stručni 

studij; II int, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij; IIc, 
poslijediplomski specijalistički studij; III, doktorski studij. 

U 2008. akreditirani su svi studijski programi koji su 
tijekom 2006. i 2007. pokrenuti temeljem odluke Senata. 
Posebice se to odnosi na poslijediplomske 
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specijalističke i doktorske studije. U 2008. pokrenuti su i 
novi programi koji su dobili i dopusnicu do kraja 2008. 
godine: sveučilišni preddiplomski studij Računarstvo 
(TF),  stručni studij Sestrinstvo u Karlovcu (MF), stručni 
studij Primaljstvo (MF), sveučilišni preddiplomski studij 
Biotehnologija i istraţivanje lijekova  (MF) kojeg će 
izvoditi OB od 2009./2010., sveučilišni diplomski studij 
Istraţivanje  i razvoj lijekova (MF) kojeg će izvodit će OB 
od 2009./2010., sveučilišni diplomski studij 
Biotehnologija u medicini (MF) kojeg će izvoditi OB od 
2009./2010., sveučilišni diplomski studij Medicinska 
kemija (MF) kojeg će izvoditi OB od 2009./2010., 
sveučilišni preddiplomski studij Poslovna ekonomija, 
smjer Poduzetništvo  u Karlovcu (EF), stručni studij 
Predškolskog odgoja–dislocirani studij u Gospiću (UF). 

APU, EF, FF, PoF i Sveučilišni odjeli ne izvode stručne 
studije. U 2007./08. godini započela je transformacija 
stručnog studija UF u sveučilišni studij. Time  se 
namjerava za ovu generaciju studenata osigurati 
akademski naziv magistar primarnog obrazovanja. GF je 
u akademsku godinu 2008./09. smanjio upisnu kvotu na 
stručnom studiju za 30%. Prema podacima Centra za 
studije Sveučilišta u Rijeci, u akademskoj godini 
2007./08. na Sveučilištu je 14.238 studenata bilo na 
sveučilišnim studijima, dok ih je 3.068 pohaĎalo stručne 
studije. Omjer studenata stručnih i sveučilišnih 
studija na razini cijelog Sveučilišta je u akademskoj 
godini 2007/08. godini bio je 1:4,64. 

0

4

8

12

16

2003./04. 2004./05. 2005./06. 2006./07. 2007./08.

B
ro

j s
tu

de
na

ta
 (

00
0)

sveučilišni stručni

 

Slika 2. Broj studenata na sveučilišnim i stručnim studijima. 

Studijski programi koji se izvode na Sveučilištu još 
uvijek nisu dovoljno fleksibilni. U 2008. biljeţe se 
odreĎeni pomaci, uglavnom kroz mogućnost izbora 
predmeta studiranja. Na preddiplomskom studiju EF je 
70% programa je fleksibilno, dok na diplomskom studiju 
svi programi fleksibilni. Svih 13 modula sveučilišnih 
diplomskih studija koji se izvode na TF fleksibilna u 
smislu navedenom u Strategiji Sveučilišta. Na 
preddiplomskom studiju EF je 70% programa je 
fleksibilno, dok na diplomskom studiju svi programi 
fleksibilni., a i programi PoF imaju odreĎeni stupanj 
fleksibilnosti. Na FF je velik broj diplomskih studija (koje 
izvode odsjeci za pedagogiju, kroatistiku, filozofiju, 
anglistiku, germanistiku, povijest, povijest umjetnosti i 
kulturuologiju) fleksibilan i omogućuje upis kandidatima 
koji su završili različite preddiplomske ili stare diplomske 
studije. Postojeće studijske programe na MF, naročito 

studij Medicine i Stomatologije, za sada nije moguće 
pretvoriti u fleksibilni akademski program. OdreĎena 
razina fleksibilnosti u programima svih studijskih grupa 
postiţe se kroz izbornu nastavu. Novi studijski programi 
Sveučilišta u Rijeci u području biotehnologije i 
istraţivanja lijekova koji se temelje na modularnoj 
strukturi omogućit će fleksibilan akademski program 
(izbor predmeta studiranja  u najmanje ¼ sadrţaja), a u 
njima će aktivno sudjelovati veći broj nastavnika MF. MF 
zasad nudi velik broj fleksibilnih modula na 
Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina. OI 
je usvojio novi  diplomski  studij s dva modula, s 
naglaskom na fleksibilnosti s većim brojem različitih 
preddiplomskih programa informatike. FTMU, PF, OF, 
OM, i UF nemaju fleksibilnih programa. 

Kvaliteta 

Kvaliteta nastave i učenja kroz studijske programe 
ostaje temeljna strateška vrijednost Sveučilišta u Rijeci. 
Jedan od ključnih indikatora kvalitete je broj studenata 
na jednog nastavnika. U 2008. godini je kroz program 
reformskih radnih mjesta izdano 112 suglasnosti za 
novo zapošljavanje, od čega je 90 suglasnosti i 
realizirano u 2008. Uglavnom su se zapošljavali 
nastavnici i asistenti čime se značajno doprinijelo 
poboljšanju omjera studenata i nastavnika, koji je na 
kraju 2008. iznosio 16,42:1. 

Na EF, FMTU i PF je broj studenata po jednom 
nastavniku iznad 20:1, dok je omjer na ostalim 
sastavnicama već sada u okvirima postavljenima 
strateškim zadatkom. Najviši odnos izmeĎu broja 
studenata i nastavnika je na FTMU (54,9:1) i EF 
(49.6:1), a najpovoljniji omjer je na OF (1,19:1), OM 
(3,53:1), MF (4,4:1), FF (6:1), OI i APU (10:1) te na TF 
(12:1). Premali broj studenata na OF i OM je 
zabrinjavajući jednako kao i preveliki omjer na EF i 
FMTU. 
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Slika 3. Broj studenata na jednog nastavnika 
na Sveučilištu u Rijeci. 

Zapošljavanje novog nastavnog osoblja, odrţavanje 
postojećih ili pak smanjenje upisnih kvota i povećanje 
efikasnosti studiranja ključne su mjere koje poduzimaju 
sastavnice Sveučilišta kako bi postigle postavljeni cilj od 
15:1. 



Provedba strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2008. godini 
 

 
© Sveučilište u Rijeci 2008-2009. 

 
4 

Sustav za osiguravanje kvalitete 

Iz izvješća sastavnica razvidno je da sve sastavnice 
sustavno kontroliraju kvalitetu, provode evaluaciju 
nastave i nastavnika te prate kvalitetu i uspješnost 
studiranja. Sastavnice u suradnji s Odborom za kvalitetu 
pri Sveučilištu provode samovrednovanje na temelju 
rezultata anketa studenata upisanih po „bolonji“.  Na 
nekim sastavnicama III. ciklus vrednovanja se očekuje u 
2009. godini. 

Tijekom 2008. uspješno je provedeno vanjsko 
vrednovanje TF i PrF, vanjsko vrednovanje MF, EF, 
FMTU očekuje su u 2009., a vanjsko vrednovanje APU 
planirano je u 2010. PoF posjeduje sustav kvalitete ISO 
9001:2000, u koji je uključen i nastavni proces, i 
podvrgava se redovitim recertifikacijama koje provode 
Hrvatski registar brodova i Bureau Veritas. 

Učinkovitost 

Za postizanje cilja postavljenog zadatkom 6. ("povećati 
omjer prolaznosti s prve na druge godine studija na 
75%, odnosno isporučiti najmanje 70% student-ECTS") 
Sveučilište je u 2007. izmijenilo pravila studiranja kojima 
se predviĎa napredovanje kroz studij nakupljanjem 
kreditnih bodova te sustavno praćenje i ocjenjivanje 
studenata tijekom nastave. 
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Slika 4. Postotak studenata I godine koji uspješno završe prvu  
godinu na Sveučilištu u Rijeci. 

U odnosu na prošlu akademsku godinu na svim 
sastavnicama osim na PF se povećala ukupna 
prolaznost studenata prve godine. 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, 
uvode kontinuirano ocjenjivanje studenata, sustavno 
prate kvalitetu, provode mentorski rad sa studentima, 
intenziviraju rad Studentskih zborova, odrţavaju 
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 mreţnih stranica. 
Studentski savjetovališni centar kontinuirano organizira 
radionice za pomoć studentima u učenju. 

 

Da bi se povećao postotak diplomiranih po generaciji 
sastavnice Sveučilišta su provodile Akcijski plan za 
provoĎenje II. faze Bolonjskog procesa kao i Akcijski 
plan za uvoĎenje ishoda učenja na Sveučilištu u Rijeci. 
EF je skratio zimski i ljetni semestar, produljio zimski te 
ljetni ispitni rok, usvojio novi Pravilnik o ocjenjivanju te 
sustavno prati napredovanja studenata uz mentorski 
rad. Na FMTU ishodi učenja ocjenjuju se kontinuirano 
tijekom nastave i na završnom ispitu što je povećalo 
prolaznost studenta. GF je usvojilo Plan mjera za 
završetak preddiplomskog sveučilišnog i stručnog 
studija kojima su definirani elementi izvedbe nastave i 
provedbe ispitnih rokova u cilju osiguravanja da što veći 
broj studenata upisanih na studije 2005. završi u roku. 
MF imenuje nastavnika-mentora na prvoj godini studija 
koji prati studenta tijekom studiranja te je 2008./09. 
akademsku godinu započeo s trimestralnom 
organizacijom studija. PrF je u 2008. proveo prilagodbu 
programa s ciljem smanjenja efektivne nastave, 
uvoĎenja obveznih kolokvija i  dodatnih ispitnih   
rokova. TF je organizirao nastavu u 2 bloka u svakom 
semestru te počeo primjenjivati kontinuirano ocjenjivanje 
studenata. Tako je na  ''bolonjskim'' studijima prosječno 
vrijeme diplomiranja na FTMU 4, MF, GF i TF 3 te na 
PoF 3,08 godina. 

Multidisciplinarnost 

Nastavni planovi i programi koji se izvode na 
sastavnicama definirani su dobivenim dopusnicama za 
izvoĎenje istih od strane odgovornih nacionalnih tijela, 
pa tu nisu moguće veće promjene.  

FF, a donekle i UF i APU, zbog sloţenosti ustroja 
fakulteta te raznolikosti studijskih programa (postojanje 
dvopredmetnih kombinacija na FF), provode programe 
koji su multidisciplinarni. Ostali fakulteti (TF, EF, PoF te 
donekle GF i PrF) u programe uključuju nastavnike iz 
drugih znanstvenih područja. Na EF multidisciplinarni 
programi s 20 i više posto nastavnika iz drugih 
znanstvenih područja izvode se na razini 
poslijediplomskog specijalističkog studija. Na MF su  
tijekom 2008. dobivene dopusnice za nove studijske 
programe Sveučilišta u Rijeci (Biotehnologija i 
istraţivanje lijekova, Biotehnologija u medicini, 
Istraţivanje i razvoj lijekova, Medicinska kemija) koji su 
po svojoj strukturi multidisciplinarni. Isto tako, na MF 
multidisciplinarni su preddiplomski sveučilišni studij 
Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu i  
preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inţenjerstva. 

U multidisciplinarne studijske programe bio je uključeno 
130 nastavnika (oko 16 % nastavnika na Sveučilištu). 
Desetak nastavnika sa svake sastavnice je uključeno u 
spomenute programe, a ističe se FF s 47 nastavnika. 

Otvorenost 

Širenjem "gravitacijskog" područja povećava se 
mogućnost probira studenata i kvaliteta studiranja. Po 
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broju studenata izvan gravitacijskog područja Sveučilišta 
u Rijeci prednjače  FMTU sa 71%, EF sa 63,7%, UF s 
63,65% i MF s 62,26% studenata sa stalnim boravištem 
izvan Primorsko-goranske ţupanije. No valja istaknuti 
da FTMU izvodi nastavu u Zaboku, EF u dislociranim 
nastavnim centrima izvanrednog studija u Bjelovaru, 
Bujama i Senju, MF u Karlovcu te UF u Gospiću. 
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Slika 5. Udio studenata iz drugih ţupanija koji studiraju na 
Sveučilištu u Rijeci. 

Na Sveučilištu u Rijeci se još uvijek ne izvode studijski 
programi na nekom od stranih jezika. Dva odsjeka FF 
izvode nastavu, a dva pojedine predmete na stranim 
jezicima. Tijekom 2008. godine osnovana je Riječka 
kroatistička škola (Odsjeka za kroatistiku FF) 
Sveučilišta u Rijeci. Ovaj je centar osnovan s ciljem 
osiguranja mjesta koje je zaduţeno za poučavanje 
hrvatskog jezika za strance i ovlašteno za procjenjivanje 
svih razina njegova poznavanja. 

Reforma kurikuluma temeljena na ishodima 
učenja 

Izmjenama Pravilnika o studijima u 2007. godini stvoren 
je pravni okvir za usklaĎivanje studijskih programa 
sukladno koncepciji mjerljivih ishoda učenja što će 
omogućiti razvijanje nacionalnoga kvalifikacijskog okvira 
i prevoĎenje akademskih profila i kvalifikacija ostvarenih 
na Sveučilištu u Europski kvalifikacijski okvir. U sklopu 
Akcijskog plana za definiranje ishoda učenja tijekom 
veljače 2008. godine odrţan je ciklus radionica Training 
for trainers  (program osposobljavanja sveučilišnih 
nastavnika s temom "Izrada nastavnih programa prema 
pristupu temeljenom na ishodima učenja") te je tiskan je 
i priručnik za nastavnike pod nazivom  Izrada nastavnih 
programa prema pristupu temeljenom na ishodima 
učenja. 

Fleksibilni putovi učenja i cjeloživotno 
učenje 

Izmjenama Pravilnika o studijima u 2007. godini stvoren 
je pravni okvira za uvoĎenje fleksibilnih putova učena i 
pokretanje programa cjeloţivotnog učenja te njihovo 
integriranje s formalnim programima. Slijedom toga, 
Povjerenstvo za cjeloţivotno učenje je u 2008. izradilo 
Temeljni dokumenta o politikama za pokretanje 
programa cjeloživotnog učenja kojeg je Senat usvojio 
rujnu 2008. Slijedom toga, formiran je sveučilišni 
Centar za cjeloživotno obrazovanje, Radna skupina 

za vrednovanje programa cjeloţivotnog obrazovanja i 
Radna skupina za priznavanje prethodnog učenja. 
Radne skupine su u 2008. izraĎivale pravilnike koji će 
biti usvojeni 2009. Centar za cjeloţivotno obrazovanje je 
u 2008. zajedno sa Gradom Rijeka pripremao pilot 
projekt Sveučilišta za treću životnu dob. 

Na EF izvodi se 6 programa poslijediplomskih 
specijalističkih studija, svakog se ljeta organizira 
MeĎunarodna ljetna škola u trajanju od dva tjedna a 
povremeno se organiziraju i programi specijalističke 
obuke u vidu tjednih (ili kraćih) tečajeva. FF i dalje 
sustavno radi na unaprjeĎivanju cjeloţivotnog učenja 
kroz sljedeće programe: Pedagoško psihološko 
obrazovanje, ECDL tečajevi, INIOS program Udruge 
Universitas, Obrazovanje nastavnika za e-učenje pri AIT 
Sveučilišta, te Aktivno učenje za kritičko mišljenje 
Foruma za slobodu odgoja. GF je nastavio s 
organiziranjem i provoĎenjem programa stručnog 
usavršavanja u području graĎevinarstva. PF je 
organizirao  drugu po redu Ljetnu školu ljudskih prava u 
Novom Vinodolskom u rujnu 2008 

Na MF tečajevi stručnog usavršavanja u suradnji s 
Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom 
stomatološkom komorom te Udrugom za medicinsku 
edukaciju koji sluţe za ostvarivanje odreĎenih bodova 
potrebnih za obnavljanje licence doktora medicine i 
stomatologije, ali ne i za skupljanje ECTS bodova 

Na TF je imenovan Voditelja programa cjeloţivotnog 
obrazovanja te je TF tijekom 2008. godine prihvatio 3 
strukturirana programa cjeloţivotnog obrazovanja: 
stručno osposobljavanje servisera rashladnih i klima 
ureĎaja, E-učenje u nastavnoj praksi, programi 
cjeloţivotnog obrazovanja u području informacijsko-
komunikacijskih tehnologija. TF je započeo aktivnosti na 
donošenju Dokumenta o organizaciji i Akcijskog plana 
za provoĎenje cjeloţivotnog obrazovanja na TF. 

Jačanje suradnje s gospodarstvom i javnim 
sektorom u obrazovanju 

Proširenje svojih kapaciteta za razvoj stručnih, općih i 
profesionalnih kompetencija studenata Sveučilište traţi 
u partnerstvima s poduzećima i javnim institucijama. 
APU izvodi praktičnu nastavu studija Likovne 
pedagogije u školama, dio nastave se izvodi na terenu u 
suradnji sa lokalnom zajednicom (kazalište Ivan pl. Zajc, 
Goranska kiparska radionica, Narodno sveučilište u 
Poreču, meĎunarodna kiparska kolonija u kamenu, u  
Lošinju, te Udruga za osobe sa posebnim potrebama u 
Nerezinama). EF je tijekom 2008. godine potpisao 21 
sporazum o suradnji s poduzećima na području 
Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske ţupanije. 
EF je potpisao i sporazum s gradom Karlovcem u cilju 
izvoĎenja preddiplomskog studijskog programa EF, na 
udaljenoj lokaciji - u studijskom centru "Karlovac". FF 
ima 31 aktivni ugovor o partnerstvu s poduzećima i 
javnim institucijama a GF je sporazum o znanstveno-
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tehničkoj suradnji s GP Krk. OI suradnja s tvrtkama 
AmdoSoft i RIS te s 6 osnovnih i srednjih škola Grada 
Rijeke (vjeţbaonice za studente). UF za potrebe 
realizacije metodičke nastave i stručne prakse 
studenata UF ima sklopljen ugovor s Dječjim vrtićem 
Rijeka, a za potrebe Učiteljskog studija ima odobrenje 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izvedbi 
metodičke nastave i školske prakse u nekoliko riječkih 
osnovnih škola. 

Studentski standard i studentski život 

U 2007. planirano je raspisivanje natječaja i početak 
radova na objektima studentskog smještaja u sklopu 
sveučilišnog kampusa na Trsatu, no ono je odgoĎeno i u 
2008. zbog nemogućnosti zatvaranja financijske 
konstrukcije. 

Uz ozbiljno unapreĎenje uvjeta rada (prostor, oprema) 
standarda zaposlenika (stanovanje), standard studenata 
logični je i sastavni dio strategije materijalnog napretka 
Sveučilišta u Rijeci. Od brojnih aktivnosti na poboljšanju 
ukupnih uvjeta rada i standarda treba istaći ugovor o 
subvencioniranju prijevoza i naročito Program 
kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci. Program 
kreditiranja studenata prvi je takve vrste u Republici 
Hrvatskoj, a njegov se osobit značaj očituje u 
ravnopravnom statusu svih grupa studenata: redovitih 
studenata s punim radnim vremenom (uz potporu MZOŠ 
i po osobnim potrebama), studenata s dijelom radnog 
vremena (izvanredni studenti) te studenata 
poslijediplomskih, specijalističkih i doktorskih studija. 

U osmišljavanju Programa, izradi Pravilnika i 
financiranju Riznice ravnopravno sudjeluju: Sveučilište u 
Rijeci, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, MZOŠ, 
Primorsko-goranska ţupanija, Grad Rijeka i Zagrebačka 
banka d.d. U prosincu 2008. godine Senat je odobrio je 
prvu listu studenata, njih devetnaest od ukupno 
osamdeset zainteresiranih, koji su zadovoljili Natječaj za 
dodjelu studentskih kredita. 

Riječki športski sveučilišni savez (RŠSS) je 
studentska organizacija koja je osnovana početkom 
2005. godine. Njezin osnovni cilj je unaprjeĎenje, 
omasovljavanje i sustavna organizacija studentskog 
sporta na Sveučilištu u Rijeci što uspješno obavlja kroz 
zadnje dvije akademske godine. Osnovna zadaća 
RŠSS-a je organizacija studentskih natjecanja na SUR 
te organizacija nacionalnih i internacionalnih natjecanja i 
projekata. Krajem 2008. godine RŠSS je izdao prve 
hrvatske studentske novine “UNISport”. Svake se 
godine u rad Saveza uključi i veći broj volontera, koji 
sudjeluju u organizacijama pojedinih natjecanja. 
TakoĎer, svake se godine uvodi i veći broj sportova na 
kojima sudjeluje sve veći broj studenata (oko 2.000, što 
je oko 11,5% od ukupnog broja studenata). 

. 

 

Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati 

U 2008. je pokrenut je sustav studentskih stipendija i 
kredita te Fond u kojem je Grad Rijeka i Ţupanija 
Primorsko-goranska suosnivač. Program „Rijeka – grad 
u kojem  vrijedi studirati“ se u 2008. nije počeo 
razraĎivati. 

e-učenje 

Senat Sveučilišta je na sjednici u studenom 2006. 
prihvatio Strategiju uvoĎenja e-učenja na Sveučilište u 
Rijeci 2006.-2010 a u 2008. su se provodile brojne 
aktivnosti kroz program Tempusa EQIBELT te kroz IT 
Akademiju. U 2008. je usvojen Akcijski plan za 
provedbu Strategije za uvoĎenje e-učenja na Sveučilištu 
u Rijeci  u 2009. godini. Aktivnosti planirane za 2008.:  

 formiranje fakultetskih timova za e-učenje - timovi su 
formirani ali nisu dovoljno funkcionalni 

 definiranje minimalnog skupa tehničkih i 
metodoloških standarda - ostvareno 

 sveučilišni program natjecanja za dodjelu inicijalnih 
financijskih sredstava za rad na nastavnim e-
materijalima - odgoĎeno za 2009. 

 sustavno uključivanje nastavnika i administrativnog 
osoblja u edukacijske programe IT Akademije - 
uključeno oko 160 nastavnika i djelatnika 

 benchmarking - nije proveden 

 godišnja Nagrada Sveučilišta za najbolji e-kolegij - 
odgoĎeno za 2009. 

 osnivanje Sveučilišnog centra za e-obrazovanje - 
planirano u 2009. 

 Implementacija i integracija svih informacijskih 
sustava Sveučilišta - planirano u 2009. 

Za prvu polovicu akademske 2008./09. godine 
prikupljeni su podaci o broju aktivnih kolegija na LMS 
platformi. Budući da u 2008. godini Sveučilište u Rijeci 
još nije imalo podignutu vlastitu platformu  za e-učenje, 
korištena je tehnička podrška Centra za e-učenje u 
Zagrebu, http://merlin.srce.hr. Trenutno je na toj 
platformi aktivno 137 kolegija koje su podigli nastavnici 
Sveučilišta u Rijeci, s oko 5000 aktivnih studenata. 
Pored toga postoji 10 e-kolegija na fRAK portalu GF 
(http://www.gradri.hr) te 13 e-kolegija na e-learning 
platformi CARNETa (http://moodle.carnet.hr). U veljači 
2009. podignuta je i platforma Sveučilišta u Rijeci 
MudRI, http://mudri.uniri.hr, koja za sada podrţava 5 
aktivnih e-kolegija te 28 kolegija u razvoju. Sveukupno, 
na Sveučilištu trenutno postoji 152 aktivnih e-kolegija na 
kojima je aktivno oko 5.300 e-studenata (e-studenti ne 
moraju odgovarati broju fizičkih osoba, jer se jedna 
fizička osoba moţe više puta pojaviti u ulozi studenta).  

U siječnju 2009.godine zaposlena je jedna osoba za 
potrebe pruţanja tehničke i razvojne podrške 
ostvarivanja jedinstvene platforme za e-učenje na 
Sveučilištu u Rijeci. U istu svrhu nabavljena je 
neophodna oprema (2 servera, monitor, printer, UPS) i 
ureĎen prostor na TF pri IT Akademiji Sveučilišta. 

http://merlin.srce.hr/
http://www.gradri.hr/
http://moodle.carnet.hr/
http://mudri.uniri.hr/
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U akademskoj godini 2007./08. kroz programe 
obrazovanja na IT Akademiji nastavnicima i djelatnicima 
Sveučilišta u Rijeci isporučeno je ukupno 1.260 
polaznik-sati nastave, a u 2008./09 (do oţujka 2009.) 
1.224 polaznik-sati nastave.  Završenih polaznika bilo je 
54 u 2007./08. i 50 u 2008./09. 

Senat Sveučilišta je na sjednici u studenom 2006. 
prihvatio Strategiju uvoĎenja e-učenja na Sveučilište u 

Rijeci 2006.-2010. a u 2007. su se provodile brojne 
aktivnosti kroz program Tempusa EQIBELT te kroz IT 
Akademiju. Iz izvješća je razvidno da sastavnice koriste 
alate za e-učenje, no da postoje različite interpretacije 
razine njihova korištenja. Definiranje minimalnog skupa 
tehničkih i metodoloških standarda stoga je nuţno da bi 
se ispravno mogao tumačiti ostvarivanje ovoga zadatka. 

Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. 

1 Broj i struktura studenata.   
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Slika 8. Broj i struktura 
studenata na 
sastavnicama 
Sveučilišta. 
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Slika 9. Broj studenata 
na jednog nastavnika. 

2 Postotak studenata koji uspješno završe prvu godinu.   
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Slika 10. Postotak 
studenata koji 
uspješno završe prvu 
godinu na 
sastavnicama 
Sveučilišta. 

3 Postotak diplomiranih po generaciji.   
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Slika 11. Postotak 
diplomiranih studenata 
od ukupnog broja 
upisanih i trajanje 
apsolventskog staţa. 
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Znanstveni rad i inovacije 

Strateški cilj 2. Istraţivačko sveučilište s 
utvrĎenim istraţivačkim profilom,  

centrima izvrsnosti, kolaborativnim 
istraţivanjima, institucijskom brigom za 

razvitak istraţivačkih karijera i dvostruko 
većom znanstvenom produkcijom. 

Sveučilište u Rijeci si je postavilo za cilj da do 2013. u 
potpunosti razvije profil istraţivačkog sveučilišta. 
Istraţivačka i dobna struktura nastavnika, velik broj 
znanstvenih novaka, velika ulaganja u infrastrukturu i 
uključivanje u ERA omogućuju intenziviranje 
istraţivačkih aktivnosti na Sveučilištu u temeljnim 
istraţivanjima. 

Kako bi se povećalo financiranje istraţivača temeljeno 
na dobivenim projektima te stvorio administrativni 
kapacitet za istraţivačko profiliranje Sveučilišta, 
osnovan je sveučilišni Centar za znanost. 

Povećanje istraživačkih aktivnosti na 
sveučilištu u temeljnim istraživanjima 

U 2008. je na Sveučilištu obranjeno 28, dok je u 
protekloj godini obranjeno 34 doktorata, što pokazuje 
negativan trend. Najviše doktorata je obranjeno na MF 
(10) što je za 4 manje nego 2007. Najveći pozitivni 
pomak biljeţe PoF i EF s obranjenih 5 doktorata, što je 
relativno najbolji rezultat na Sveučilištu s obzirom na 
broj nastavnika. EF je u 2008. Pokrenuo novi doktorski 
studij. Sveučilišni odjeli tek su u protekloj akademskoj 
godini započeli s radom, dok UF, FMHT i APU nisu imali 
doktorskih studija. 
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Slika 12. Broj obranjenih doktorata na Sveučilištu u Rijeci. 

Istraţivačke aktivnosti uglavnom se financiraju iz 
znanstvenoistraţivačkih projekata koje financira MZOŠ, 
ali sve više i drugi izvori. Prosječni omjer financiranja 
znanstveno-istraţivačkih projekata znanstveno-
nastavnom djelatniku u 2008. godini iznosio je 27.074 
kn. Najpovoljniji omjer izmeĎu financiranja istraţivanja i 
broja istraţivača imaju MF (oko 63.000 kn po 
istraţivaču) i GF (oko 52.000 kn po istraţivaču). 

MZOŠ financira najviše projekata na MF (ukupno 85) od 
čega je 13 projekata odobreno u 2008. godini, pored 
toga, je jedan projekt prenesen s MF u Zagrebu i jedan 

sa Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. U 2008. MF je 
dobio dva veća međunarodna projekta (EU FP7 
program) u ukupnoj vrijednosti oko 1,2 mil. eura, kao i 
nekoliko manjih čiji je početak financiranja planiran u 
2009. Na MF pokrenuta inicijativa veće integracije 
predkliničkih i kliničkih znanstveno-istraţivačkih jezgara 
koja bi trebala polučiti boljim iskorištavanjem 
znanstvenih resursa i povećanjem znanstvene 
produkcije u okviru te inicijative prijavljen je i 
infrastrukturni projekt za razvoj translacijskih 
medicinskih istraţivanja na MF (TransMedRi) na EU 
FP7-Regpot program.  

PoF je u 2008. Prijavio 6 FP7 projekata, a PF je 
sudjelovao u 4 projekta koje financira EU. GF je parter u 
prijavi projekta unutar programa FP7 te japansko-
hrvatskog projekta ''Croatia-Japan joint research on risk 
identification and land-use planning for disaster 
mitigation on landslides and floods in Croatia“. Tijekom 
2008. godine TF je bio uključen u 22 znanstveno-
istraţivačka projekata i 5 programa MZOŠ, ali i u 3 
projekta NZZ i 5 znanstveno-istraţivačkih projekata 
financiranih iz inozemnih drugih izvora. 

Inovacije i infrastruktura 

Sveučilište u Rijeci u 2008. je nastavilo s 
uspostavljanjem inovacijskog sustava koji obuhvaća 
infrastrukturna rješenja, organizacijske i pravne okvire te 
financijske instrumente za povezivanje istraţivača, 
studenata, gospodarstvenika i šire zajednice u cilju 
razvijanju inovacijske kulture i gospodarstva temeljnog 
na znanju. Centar za znanost organizacijski je okvir koji 
do 2010. treba izgraditi inovacijski sustav. 

Razradi inovacijskog sustava prišlo se prema planu 
dogovorenom sa Savjetom za znanstveni rad i 
prodekanima za znanost. Prvi korak koji treba pruţiti 
uvid u postojeće stanje je izgradnja Baze znanstvenih i 
razvojnih projekata Sveučilišta u Rijeci. Baza (na 
hrvatskom i engleskom jeziku) je osmišljena u interakciji 
sa svim sastavnicama Sveučilišta. 

U cilju razvijanja inovacijske kulture i povezivanja 
Sveučilišta s gospodarstvom, u 2008.g. napisan je 
business-plan za Ured za transfer tehnologije 
Sveučilišta koji je odobrila Svjetska banka i sudjelovat 
će u financiranju njegova rada s preko 400 000 eura. 
Izabran je voditelj Ureda. Napisana je prva verzija 
Pravilnika o intelektualnom vlasništvu na Sveučilištu. 
Ured za transfer tehnologije ima kao primarni cilj do 
kraja 2009. godine podnijeti Senatu na usvajanje sve 
dokumente vezane uz intelektualno vlasništvo i transfer 
tehnologije, koji obuhvaćaju, vrednuju i štite sve 
inovacije potekle sa Sveučilišta. 

Kvaliteta istraživanja 

U 2008. djelatnici Sveučilišta objavili su 249 
znanstvenih radova u znanstvenim časopisima koji se 
indeksiraju u SCI i CC, od kojih MF 154 u SCI bazi.  
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Premda je broj publikacija na MF u posljednje dvije 
godine na pribliţno istoj razini, broj kvalitetnih publikacija 
sa visokim čimbenikom odjeka raste. Posebno valja 
istaknuti 14 radova OF,  2 rada OI i 4 rada OM. TF je 
postigao najbolje rezultate u ispunjavanju ovog zadatka 
budući da je povećao broj radova objavljenih u CC i 
SCI/SCI-Expanded za tri puta u odnosu na prošlu 
godinu (s 9 u 2007. na 32 rada u 2008.). Najveći pad je 
imao FF (s 41 na 15), kako zbog preciznije evidencije 
tako i zbog činjenice da odjeli prirodnih znanosti više 
nisu u sastavu FF. Neke struke ne vrednuju SCI i CC 
baze kao relevantne za svoja područja (FF, PF) te svoje 
radove objavljuju u publikacijama koje se referiraju u 
bazama podataka vaţnima za njihova područja.  

EF je još u 2007. godini započeo aktivnosti oko vlastitog 
časopisa Zbornika radova, časopisa za ekonomsku 
teoriju i praksu, u kojem članke objavljuju i znanstvenici 
EF. U 2008. godini Časopis ulazi u bazu SSCI – Social 
Sciences Citation Index, Social Scisearch i JCR – 
Journal Citation Reports/Social Sciences Edition. 

Programi III ciklusa obrazovanja 

Na Sveučilištu je u 2007. bilo 9 doktorskih studija. Od tri 
doktorska studija na MF, studij Medicinske kemije će se 
izvoditi na novoosnovanom Odjelu za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci. Tijekom 2008. EF je pripremio i 
dobio dopusnicu za  doktorski studij Ekonomija i 
poslovna ekonomija. Na FMTU se realizira 
izvandoktorski studij, a poslijediplomski doktorski studij 
planiran je za jesen 2009. godine. 

Ujednačeni razvitak svih istraživačkih 
područja 

Prema Izvješćima Sastavnica Sveučilišta, na Sveučilištu 
je u 2008. godini zaposleno 630 nastavnika u 
znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničkom zvanju 
(povećanje za 50 u odnosu na prethodnu godinu). Od 
toga je polovica izabrana u biomedicinskom području. 
Još uvijek je nedostatan broj nastavnika u prirodnom 
(20), umjetničkom (18) i humanističkom (48) području. 
Niti jedan doktorat nije obranjen u prirodnom području a 
u humanističkom području su objavljena svega 2.  
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Slika 13. Struktura nastavnika po znanstvenim područjima (D, 

društveno; H, humanističko, T, tehničko; B, biomedicinsko; P, 
prirodno; U, umjetničko). 

Raspodjela nastavnika po područjima preslikava se i u 
broj znanstvenih projekata. Najviše je projekata u 
biomedicinskom području (95) a najmanje u prirodnom 

(12) iako, s obzirom na broj nastavnika, broj projekata u 
humanističkom području je relativno mali (17). 
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Slika 14. Broj znanstvenih projekata po područjima znanosti. 

Utvrđivanje istraživačkog profila 

Najveći dio aktivnosti u 2008. bio je usmjeren na 
strateško profiliranje u području biotehnologije. Nekoliko 
razvojnih radnih mjesta usmjereno je prema budućem 
sveučilišnom OB. MF, Institut RuĎer Bošković i 
istraţivački institut GlaxoSmithKlein Hrvatska pokrenuli 
su doktorski studij Medicinske kemije i započeli s 
izradom preddiplomskog i diplomskog studija. 

Kolaborativna istraživanja 

Sveučilište u Rijeci nije u 2008. započelo aktivnosti na 
stvaranju legislativnog i organizacijskog okvira, 
uspostavljanju potrebne infrastrukture i izgradnji 
financijskih instrumenata za pokretanje kolaborativnih 
istraţivanja. 

Sustavna briga za razvitak istraživačke 
karijere 

Ni u 2008. se udio nastavnika koji su aktivni mentori u 
doktoratu nije se povećao (svega 22% nastavnika), što 
pokazuje da je najveći dio mentorskog kapaciteta bio 
neaktivan.  

Sveučilište je u 2008. godini započelo s radom na izradi 
strategije za razvitak istraţivačkih karijera u kojoj će 
utvrditi niz dodatnih mjera i pokazatelja, uključujući 
mjere za dodatno materijalno nagraĎivanje 
najproduktivnijih (kompetitivnijih) znanstvenika i 
nastavnika. Savjet za znanstveni rad, prodekani za 
znanost, koordinatori za meĎunarodne projekte 
sastavnica te djelatnici Centra za znanost 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 istraţivačkih karijera koji bi bio u 
skladu sa Strategijom Sveučilišta. 

Znanstveno-tehnologijski park 

Senat je lipnju 2008. donio odluku o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću – Znanstveno-tehnologijski 
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park d.o.o. (ZTP) za transfer tehnologije. Projekta 
Znanstveno-tehnologijskog parka u iznosu od 
13.586.395 HRK sufinancira Poslovno-inovacijski centar 
Hrvatske – BICRO d.o.o. U prvih pet mjeseci 
poslovanja, ZTP biljeţi uspješnu provedbu svih 
predviĎenih aktivnosti. Uredi ZTP-a u 2008. godini 
privremeno su smješteni u prostor Rektorata. UreĎenje 
zgrade na Sveučilišnom kampusu na Trsatu započelo je 
ubrzo nakon sklapanja ugovora o sufinanciranju a 
završetak se očekuje u oţujku 2009. 

Popularizacija znanosti i istraživačkih 
karijera 

Godišnji plan popularizacije znanosti nije utvrĎen, no 
aktivnosti informiranja akademske zajednice o 
mogućnostima financiranja znanstveno-istraţivačkih 

aktivnosti i znanstvenim dostignućima na Sveučilištu 
redovito provodi Centar za znanost (prezentacije po 
sastavnicama, glasnik Hands-on-Science, tematska 
predavanja na nivou Sveučilišta). Trenutačno je u planu 
za područje popularizacije znanosti imenovanje jednog 
djelatnika Sveučilišta. 

Interaktivni znanstveni muzej od 7 do 77! U proteklih 
godinu dana Znanstveno – tehnologijski park je inicirao 
osmišljavanje zanimljivog projekta osnivanja 
interaktivnog znanstvenog muzeja. Cilj projekta jest 
pridonijeti popularizaciji znanosti, novih tehnologija i 
inovativnosti u regiji. Za prostor Muzeja predviĎeno je 
prizemlje zgade ZTP-a od 600 kvadratnih metara te 
okolni vrt u kojemu se predviĎa postavljanje vanjskih 
izloţaka. U 2009. godini planira se osigurati financijska 
potpora inicijativi. 

Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. 

4 Broj obranjenih doktorata.   
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Slika 15. Broj obranjenih 
doktorata po 
sastavnicama Sveučilišta 
u Rijeci. 
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Slika 16. Broj obranjenih 
doktorata na Sveučilištu u 
Rijeci 

5 Broj objavljenih radova indeksiranih u SCI.   
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Slika 17. Broj objavljenih 
radova indeksiranih u SCI 
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Slika 18. Broj objavljenih 
radova indeksiranih u SCI 
na Sveučilištu u Rijeci 
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Kapaciteti –  
ljudski, financijski  
i materijalni resursi  

Strateški cilj 3. Sveučilište s najvišom 
razinom organiziranosti i odgovornosti u 
kojem se izraţava talent i poduzetnička 
energija svakog pojedinca (nastavnika, 

asistenta, administratora i studenta) s 
transparentnim procesima i s ljudima koji 

se ravnopravno natječu u Europskom 
istraţivačkom prostoru i Europskom 

prostoru visokog obrazovanja. 

Organizacijske promjene koje su potrebne za postizanje 
ovoga cilja odnose se na funkcionalno integriranje 
Sveučilišta, što podrazumijeva promjena modela 
upravljanja, posebice upravljanja ljudskim resursima, 
uvoĎenje poduzetničkih elemenata u rukovoĎenje na 
Sveučilištu ali i očuvanje akademske autonomije. 
OdreĎeni pomaci učinjeni su tijekom 2008. godine, no 
očekuje se značajan dodatni napor u dolazećim 
godinama. Svrha Strategije upravo jest stvaranje okvira 
za integrirao djelovanje na Sveučilištu. 

Izgradnja osobnog portfelja za sve 
zaposlenike 

Izgradnja osobnog portfelja za zaposlenike jedan je od 
ključnih instrumenata kojim se treba pomiriti akademska 
autonomija, akademska samouprava i poduzetničko 
Sveučilište. Senat je u 2007. formirao radnu skupinu za 
organizaciju portfelja za zaposlenike Sveučilišta koja je 
odmah započela s radom. U 2008. Povjerenstvo za 
uspostavljanje portfelja zaposlenih izradilo je Pravilnik o 
uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika 
Sveučilišta u Rijeci. 

Sustav napredovanja u zvanjima 

U 2008. su bili povoljni uvjeti za napredovanje u 
zvanjima ali i za zapošljavanje asistenata, odnosno 
znanstvenih novaka. Na kraju 2008. na Sveučilištu u 
Rijeci bilo je zaposleno 340 viših asistenata i asistenata 
i 179 znanstvenih novaka, što predstavlja nešto manje 
od polovine nastavnog osoblja. Kroz program reformskih 
radnih mjesta u 2008. je na Sveučilištu zaposleno 30 
nastavnika i 65 suradnika što je značajan pomak u 
izvršavanju ovoga zadatka. Zadatak dostizanja udjela 
asistenata od 50% u 2008. ostvaruje TF, PrF, MF, OM, 
OF i OI, a FF i GF su blizu ostvarenja s udjelom 
asistenata u nastavnom osoblju od 47%.  

Program reformskih radnih mjesta i politika Senata kojim 
se potiče ranije napredovanje nastavnika doprinijeli su 
smanjenju udjela docenata starijih od 40 godina i 
pomlaĎivanja nastavničkog kadra na Sveučilištu. U 
2008. godini na Sveučilištu je bilo zaposleno 65 
docenata u dobi 30-40 godina i isto toliko docenata u 
dobi od 41-50 godina, što znači da se na razini 
Sveučilišta ovaj indikator ispunjava. Dodatni kriteriji za 
napredovanje (zadatak 3b), meĎutim, nisu razraĎivani u 
2008. godini. 
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Slika 19. Udio znanstvenih novaka i asistenata  
u nastavnom osoblju 

Postdoktorsko usavršavanje 

U 2008. nije razvijan organizacijski okvir niti financijski 
instrumenti za uspostavljanje nezavisne istraţivačke 
karijere postdoktoranada (zadatak 4.). Na pojedinim 
fakultetima (GF, EF, TF) su postdoktorandi angaţirani 
na projektima, ali im uglavnom nisu bili dodjeljivana 
sredstva za uspostavljanje nezavisne istraţivačke 
karijere. 

Cjeloživotno obrazovanje ne-nastavnog 
osoblja 

U 2008. dio nastavnog i administrativnog osoblja 
pohaĎao je tečajeve IT akademije, koja je osnovana s 
ciljem da nudi programe cjeloţivotnog obrazovanja za 
djelatnike sveučilišta. No, nije uspostavljen sustav i 
financijski instrumenti za cjeloţivotno obrazovanje 
nastavnog i nenastavnog osoblja u ciklusima od 5 
godina (Zadatak 5). 

Osobni standard svih zaposlenika 

Izuzev sustav subvencioniranih stambenih kredita koji 
se provodi na Sveučilištu, sastavnice nisu izvijestile o 
dodatnim aktivnostima u 2008. godini. Sveučilište je u 
2008. pokrenulo program s riječkom tvrtkom R.I.O o 
povlaštenom korištenju usluga za studente i sveučilišne 
djelatnike. 

Ljudski kapaciteti za izvođenje programa 

U 2007. nisu utvrĎivane mjerne jedinice i definirani 
kapacitete sveučilišta za izvoĎenje sveučilišnih 
studijskih programa, programa cjeloţivotnog učenja, 
istraţivanja i djelovanja u zajednici (zadatak 7a). No, 
poduzimane su vrlo intenzivne aktivnosti na povećanju 
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broja nastavnika i asistenata, pa je ukupan broj 
zaposlenih povećan za skoro 10%, a broj studenata za 
nešto manje od 5%. Zbog toga je omjer broja studenata 
i nastavnika u 2008. godini bio 16,42:1. 
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Slika 20. Broj studenata na jednog nastavnika  

na Sveučilištu u Rijeci. 

Uspostavljanje sustava za cjeloţivotno obrazovanje 
započelo je u 2008. godini donošenjem izmjena 
Pravilnika o studijima i formiranjem radne skupine za 
izradu temeljnog dokumenta za cjeloţivotno učenje. U 
2008. zaposlen je stručni suradnik u Uredu za 
cjeloţivotno obrazovanje (koji se treba pretvoriti u 
Centar za cjeloţivotno obrazovanje), pokrenute su 
mreţne stranice i u suradnji s Gradom Rijekom 
organizirano je istraţivanje potreba graĎana treće 
ţivotne dobi te je pokrenut projekt Sveučilišta za treću 
ţivotnu dob. Formirana su dva povjerenstva: 
Povjerenstvo za akreditaciju programa neformalnog 
obrazovanja i Povjerenstvo za priznavanje prethodnog 
učenja. Sustav student-ECTS nije uspostavljen. 

Administrativni kapaciteti1 Sveučilišta 

Početkom 2007. godine osnovan je Centar za znanost 
s četiri pripadajuća ureda: Ured za meĎunarodne 
programe, Ured za evaluaciju u znanosti, Ured za 
intelektualno vlasništvo te Ured za transfer tehnologije. 
U Centru za znanost zaposleno je pet osoba. 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci provela je projekt „Znanjem 
do sredstava, znanjem za Europu“. Cilj projekta jest 
razvijanje i povećanje ljudskih kapaciteta na području 
Primorsko-goranske ţupanije za prijavljivanje i provedbu 
projekata, osobito onih financiranih od strane EU.  

Akcijski plan za uspostavljanje sustava za cjeloţivotno 
učenje na Sveučilištu je predvidio stvaranje Centra za 
cjeloživotno obrazovanje u rujnu 2008. Centar još nije 
formalno ustrojen, ali jedan djelatnik Sveučilišta radi 
isključivo na programima cjeloţivotnog učenja. U 
akademskoj godini 2007./2008. imenovana su dva 
povjerenstva: Povjerenstvo za vrednovanje programa 
cjeloţivotnog učenja i Povjerenstvo za priznavanje 
prethodnog učenja. Oba Povjerenstva rade na svojim 

                                                 
1Pod 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 provoĎenje procesa integracije imaju čelnici 
sveučilišta i njegovih sastavnica. 

Pravilnicima koji će osigurati usustavljene procedure, a 
time i provedbu programa cjeloţivotnog učenja. 

Centar za studije u ak. godini 2007./08. nastavlja sa 
pripremnim aktivnostima a Stručno vijeće Centra za 
studije osnovano je odlukom Senata  Sveučilišta u Rijeci 
krajem 2008. 

Ured za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje 
Sveučilišta u Rijeci pripreman je tijekom 2008. i osnovan 
u veljači 2009. godine. 

Tijekom 2008. godine Centar za unapređenje kvalitete 
Sveučilišta u Rijeci je provodio vrednovanje nastave od 
strane studenata. Centar je, u suradnji s Odborom za 
kvalitetu Sveučilišta, kome pruţa administrativnu 
podršku u svim aktivnostima, organizirao radionice za 
nastavnike i studente. 

Djelatnice Centra za održivi razvoj su tijekom 2008. 
godine napisale 8 razvojnih projekata  za vanjske 
naručioce (domaće i inozemne). Neke od njih 
karakterizira suradnja s lokalnom samoupravom i 
gospodarstvom i to u primjenjivim i temeljnim 
istraţivanjima. 

Jedinica za unutarnju reviziju je u 2008. godini 
ustrojena s dva djelatnika, obavili dvije revizije i 
pripremila plan revizija za 2009. godinu. 

Pravni (regulativni) okviri i integracija 
sveučilišta 

Integracija Sveučilišta provodi se u okvirima Statuta 
Sveučilišta koji podrazumijevaju funkcionalno 
integriranje na zajedničkim zadacima. Strategija 
Sveučilišta 2007.-2013. je jedan od ključnih 
instrumenata funkcionalne integracije. 

Intelektualno vlasništvo 

Uspješan i transparentan proces transfera tehnologije i 
komercijalizacije znanstvenoistraţivačkih rezultata 
pretpostavlja postojanje propisa o intelektualnom 
vlasništvu na Sveučilištu. Krajem 2008. godine započela 
je izrada Pravilnika o intelektualnom vlasništvu 
Sveučilišta u Rijeci. Pravilnikom će se urediti 
postupanje i meĎusobni odnosi pojedinaca, tijela 
Sveučilišta te njegovih sastavnica i drugih osoba u vezi 
s otkrivanjem, procjenom, zaštitom i komercijalizacijom 
intelektualnih tvorevina koje nastaju na Sveučilištu u 
Rijeci te uspostaviti okvir za provoĎenje navedenih 
postupaka od strane Sveučilišta, sastavnica i 
Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci. 

Strateški menadžment 

Razumijevanje načela strateškog menadţmenta na svim 
razinama djelovanja na Sveučilištu, preduvjet je za 
uspješnu implementaciju strategija Sveučilišta, 
sastavnica, odsjeka, odjela, zavoda i drugih 
organizacijskih jedinica na Sveučilištu. Program 
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izobrazbe za rukovoditelje sveučilišnih sastavnica u 
strateškom menadţmentu izraĎen je u 2007. i provodio 
se u 2008. No, nije izraĎen petogodišnji program 
izobrazbe za rukovoĎenje. 

Sveučilište i EF su organizirali seminar Strateški 
menadžment koji se odrţao 30. i 31. svibnja 2008. 
godine u Delnicama. Na seminaru je izlagalo 8 
sveučilišnih profesora, svaki po dvije teme vezane uz 
strateški menadţment. Na seminaru su sudjelovala 53 
nastavnika sa sastavnica Sveučilišta. 

Materijalni resursi 

Na temelju izvješća sastavnica, udio vlastitih prihoda u 
2008. godini iznosio je oko 17% jer su se značajno 
povećala sredstva za kapitalna ulaganja. Izuzmu li se 
sredstva za kapitalna ulaganja, udio vlastitih prihoda je 
skoro 30% što je posljedica većih vlastitih prihoda ali 
relativnog smanjenja prihoda iz Proračuna. Stoga će biti 
potrebne intenzivne aktivnosti kako bi se izvršio 13. 
zadatak (50% vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta). 

Ukupni prihodi po nastavniku, odnosno djelatniku, su u 
opadanju što je pokazatelj pada radnog standarda na 
Sveučilištu (slika 21). Slično je i sa prihodima po 
studentu (slika 22). 
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Slika 21. Prihodi (bez kapitalnih ulaganja) po nastavniku, 
odnosno djelatniku 

Fakulteti u svrhu povećanja vlastitih prihoda provode 
aktivnosti kao što su: izrada projekata za potrebe 
gospodarstva i lokalne zajednice (EF), pokretanje novih 
obrazovnih sadrţaja (FF), širenje stručne djelatnosti 
(MF) ili povećanje broja projekata (TF, FF, MF). 
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Slika 22. Prihodi (bez kapitalnih ulaganja) po studentu. 

Većini sastavnica školarine su najveći (a nekima i jedini) 
izvor vlastitih prihoda. Jednino na TF, GF, PoF i MF 
prihodi od školarina čine manje of 40% vlastitih prihoda. 
Na EF, FTMU, FF, APU i UF školarine čine više od 2/3 
vlastitih prihoda. 

Izuzme li se ulaganje u Kampus, u 2008. godini na 
sastavnicama su ostvarena uglavnom kapitalna 
ulaganja u nabavku znanstvene i nastavne opreme. 

Tablica 1. Proračun Sveučilišta u Rijeci i kapitalna ulaganja za 
razdoblje od 2004. do 2008. godine (prema Godišnjem 

obračunu Sveučilišta u Rijeci). 

Godina 
Proračun 

Sveučilišta 
Kapitalna 
ulaganja 

2004. 307.474.331 30.919.853 

2005. 321.020.494 33.610.731 

2006. 370.633.122 59.651.642 

2007. 364.669.405 61.612.353 

2008. 541.527.564 234.615.816 

U većine sastavnica (TF, EF, GF, PoF, FHTM, UF) 
administrativno-tehničko osoblje čini 30% zaposlenih, 
najviše 35% (PoF i UF), dok je nekoliko sastavnica blizu 
25% (FF, PrF, MF, APU). 

Sveučilišni kampus na Trsatu 

U 2008. se odvijala gradnja objekata prve faze (FF, UF i 
GF, zgrada odjela prirodnih znanosti i studentskog 
restorana) izuzev studentskog smještaja i Društveno-
kulturnog centra. Usto, u 2008. je provedena obnova 
zgrade u kojoj se nalazi Znanstveno-tehnologijski park. 

Informacijsko-komunikacijski sustav 

U 2008. godini izraĎen je projekt integriranog 
informacijskog sustava Sveučilišnog kampusa i osiguran 
dio sredstava, no nisu utvrĎeni resursi. Isto tako, nije 
izraĎen akcijski plan informacijsko-komunikacijskog 
integriranja Sveučilišta. Projekt informacijsko-
komunikacijskog sustava Kampusa izraĎen je u suradnji 
s CARNet i tvrtkom Cisco Corporation. U sklopu 
projekta planirano je formiranje Sveučilišnog 
informacijskog centra kao organizacijske jedinice koja 
integrira sve sveučilišne informacijske servise te 
Regionalnog centra CARNeta koji integrira sve 
nacionalne informacijske servise. 

Knjižnični sustav 

U 2008. je dovršen i raspravljen na Upravnom vijeću 
Sveučilišne knjiţnice te Savjetu voditelja knjiţnica 
Sveučilišta koncept Strategije i akcijskog plana 
uspostavljanja integriranog knjiţničnog sustava. 
Upravno vijeće i Savjet voditelja dovršili su i raspravu o 
prvom strateškom cilju koji se odnosi na integriranje 
knjiţničnog fonda Sveučilišta u Rijeci, u okviru kojega su 
utvrĎeni zadaci, potrebne aktivnosti, kao i indikatori za 
praćenje. 

Unutarnja mobilnost 

Unutarnja mobilnost na Sveučilištu u Rijeci je vrlo mala. 
Samo na PoF i OF značajniji broj  nastavnika (više od 
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20%) sudjeluje u internoj mobilnosti, odnosno u 
programima drugih sastavnica. Broj studenata u internoj 
mobilnosti je iznimno malen. Sadašnji stupanj 
integriranosti Sveučilišta, a posebice usklaĎenost 
nastavnih programa, pa čak i satnica, predstavljaju 
prepreku mobilnosti studenata.  

Tijekom 2008. veći broj djelatnika FF je prešao u 
djelomični ili puni radni odnos na novoustrojene 
sveučilišne odjele prirodnih znanosti, no to se nije 
dogodilo i s nastavnicima MF i TF. 

Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. 

6 Udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju.   
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Slika 23. Udio asistenata i 
novaka u nastavnom 
osoblju na sastavnicama 
Sveučilišta. 
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Slika 24. Udio asistenata i 
znanstvenih novaka u 
nastavnom osoblju na 
Sveučilištu u Rijeci. 

7 
Postotak student-ECTS dodijeljenih kroz programe cjeloživotnog 
učenja. 

 
 

 

Uspostavljanje sustava za cjeloţivotno obrazovanje započelo je 
u 2007. godini donošenjem izmjena Pravilnika o studijima i 
formiranjem radne skupine za izradu temeljnog dokumenta za 
cjeloţivotno učenje. Sustav student-ECTS nije uspostavljen. 

 

8 
Postotak zaposlenika koji su završili sustavno osposobljavanje za 
strateški menadžment. 

 
 

 

Program izobrazbe za rukovoditelje sveučilišnih sastavnica u 
strateškom menadţmentu počeo se provoditi u 2008. No nije 
izraĎen petogodišnji program izobrazbe za rukovoĎenje. 

 

   



Provedba strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2008. godini 
 

 
© Sveučilište u Rijeci 2008-2009. 

 
15 

Povezanost sa zajednicom i 
gospodarstvom te 
usklađivanje s potrebama 
zajednice 

Strateški cilj 4. Sveučilište koje je aktivno 
uključeno u gospodarstvo i razvoj 

zajednice te pomaţe gospodarsku i  
socio-kulturnu tranziciju u društvo znanja.  

Sveučilište u Rijeci se odlučilo da će dio svojih 
istraţivačkih aktivnosti sustavno i organizirano usmjeriti 
prema temeljnim, razvojnim i primijenjenim 
istraţivanjima za potrebe gospodarstva i zajednice u 
kojoj djeluje (jedinice lokalne uprave i samouprave). Da 
bi ostvarilo ovaj cilj Sveučilište u Rijeci razraĎivati će 
zasebnu strategiju i interne politike te ustanoviti 
odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će olakšati 
njegovo ispunjavanje. Prema specifičnim sadrţajima 
organizacijska struktura podrazumijeva osnivanje 
Sveučilišnog centra za odrţivi razvoj, Znanstveno-
tehnologijskog parka i "Kampusa d.o.o.". 

Zbog bolje i transparentnije povezanosti sa zajednicom 
2002. godine je osnovana Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci. Temeljna misija Zaklade je prikupljanje sredstava 
i distribucija u sveučilišnu zajednicu u cilju znanstvenog 
nastavnog i stručnog djelovanja i usavršavanja. Zaklada 
je do početka 2009. godine imala 32 člana podupiratelja 
iz redova uglednih gospodarskih institucija i institucija 
lokalne uprave i samouprave, i 20 institucija kroz 
donacije, sponzorstva, pokroviteljstva. Zaklada je 
tijekom protekle godine prikupila 1.560.243,70 kn, od 
čega je 1.201.878.7 kn distribuirala neposredno u 
zejdnicu. Broj korisnika sredstava povećan je za 30%, a 
iznosi 335 članova sveučilišne zajednice.  

Istraživanje za potrebe gospodarstva i 
zajednice 

Za ispunjavanje prvog zadatka ("ostvariti najmanje 20 
istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom 
zajednicom") postoje razvijeni značajniji kapaciteti na 
sveučilištu, pa je moguće očekivati njegovu reviziju 
2010. godine. Naime, na Sveučilištu su u 2008. 
zabiljeţena 32 projekta s gospodarstvom i lokalnom 
zajednicom. 

Suprotno prvom zadatku, drugi zadatak ("Povećati broj 
studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva i 
lokalne zajednice za 3 puta") biti će iznimno zahtijevan 
jer je razina aktivnosti na nekim fakultetima vrlo visoka. 
TF je u 2007. izradio 33, PoF 12, APU 4, FTMU 6, MF 1 
a GF čak  72 studija, elaborata ili ekspertiza. EF je 
potpisao 21 sporazum o znanstveno-razvojnoj suradnji s 

poduzećima na području Primorsko-goranske, Istarske i 
Ličko-senjske ţupanije. Da bi se ispunio ovaj zadatak 
(broj povećan za tri puta), biti će potrebno intenzivirati 
aktivnosti na drugim fakultetima. 

Samo su APU i GF u 2008. ostvarili partnerstva u 
istraţivanjima s organizacijama i/ili institucijama civilnog 
društva. 

Aktivno sudjelovanje u razvitku 
gospodarstva i zajednice 

Slično kao i kod 1. i 2. zadatka, neke sastavnice će 
trebati uloţiti dodatan napor na ispunjavanju 4. zadatka 
("ostvariti najmanje 25 ugovora o savjetodavnim 
uslugama s gospodarstvom i lokalnom zajednicom"). 
Općeniti, institucionalizirana suradnja sa gospodarstvom 
i zajednicom nije zadovoljavajuća. GF je sklopio četiri 
sporazuma o suradnji s poduzećima a  FTHM je 
realizirao veliki broj ugovora preko Sveučilišta i TZ PGŢ- 
za potrebe turističkih zajednica, jedinica lokalne 
samouprave i hotelijersko-turističkog gospodarstva. PrF 
je osnovao Zavod za europsko i usporedno pravo za 
pruţanje usluga i izrade ekspertiza za potrebe 
gospodarstva i lokalne zajednice. 

U 2007. su najmanje 42 djelatnika Sveučilišta bila 
uključena u nadzorne i upravne odbore te najmanje, 
odnosno u gradske, ţupanijske i drţavne procese 
planiranja i razvoja zajednice (zadatak 5). 

Transfer tehnologije 

Zadatak 6 ("ostvariti barem 20 zaštita industrijskog 
vlasništva") biti će iznimno zahtijevan za sve članove 
Sveučilišta. U 2008. biljeţe se neki organizacijski 
pomaci ali se ne biljeţe ostvareni rezultati unutar ovoga 
zadatka. Na TF je imenovan Povjerenik za inovacijski 
sustav, a tijekom 2008. godine je donesen Dokument o 
inovacijskom sustavu TF s akcijskim planom 
implementacije u kojem su definirane sve mjere razvoja 
inovacijskog sustava TF do 2013. godine. 

Tržišno djelovanje 

Neke sastavnice značajan dio svojih prihoda ostvaruju 
pruţanjem usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici (TF, 
GF, PoF i MF), no niti jedna ne dostiţe 20% od ukupnih 
prihoda. Najbolji rezultat ostvaruje GF (skoro 15% 
prihoda), TF (nešto više od 12%), MF (12,32%), PF 
(8,38%) i EF (2,4%).  

Obrazovanje za potrebe zajednice i civilnog 
društva 

Razvijanje izvannastavne aktivnosti, posebice izrada 
godišnjih planova aktivnosti i uspostavljanje financijskih 
instrumenata za podupiranje projekata koji će 
studentima omogućiti iskustveno učenje kroz 
volontersko uključivanje (zadatak 8) nije zaţivjelo u 
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2007. na Sveučilištu u Rijeci. Usprkos tome biljeţe se 
brojne aktivnosti. 

APU je realizirala tri projekta u suradnji sa Udrugom 
Smart, Zakladom Sveučilišta u Rijeci te sa Udrugom 
slijepim projekt „S vjetrom kroz tišinu“. U sklopu 
seminara Strateški menadţment na EF se provodi 
suradnja s poduzećima u kojima studenti rade na 
realnom problemu. Studenti MF potiču se za volontiranje 
na projektima koji sluţe edukaciji posebnih skupina 
graĎana, kao i na sudjelovanje u projektima koji se 
provode sa osobama sa posebnim potrebama, u 
preventivnim programima koji se provode u vrtićima, 
školama i staračkim domovima. Od 1998. na MF odvija 
se projekt studentske organizacije Cro ADS 
„Stomatološka preventiva i edukacija“. Tijekom 2008. 
godine studenti TF su sudjelovali u organizaciji 19. 
srednjeeuropske konvencije članica IASTE a lokalni 
odbor EESTEC je organizirao Rijeka Carnival Exchange 
(9 sudionika), 22nd EESTEC International Congress (92 
sudionika), radionicu „digitize yourself“ (19 sudionika), 
studentsku galeriju „Prtečac" kroz SSD NO LIMIT te 
RITEH RACING TEAM koji izraĎuje prototipa vozila za 
natjecanje. 

U sklopu aktivnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci učinjen 
je značajan iskorak u intenzivnoj projektnoj aktivnosti 
koja je imala za cilj poticati društvenu odgovornost 
Sveučilišta u mobiliziranju znanstvenih potencijala na 
dobrobit zajednice. Kroz projekt „Znanjem do sredstva, 
znanjem za Europu“ besplatno je educirano 16 
studenata završnih godina i poslijediplomskih studija 
kako bi povećali kapacitete i projektnu kulturu radi 
povlačenja sredstva iz EU fondova u korist potreba 
lokalne i regionalne zajednice. Provedena je edukaciju 
studenata APU i organizirana prodajna izloţba 
„(Do)ţivjeti drugačije“, prva izloţba likovnih radova u 
Republici Hrvatskoj, odrţana u instituciji Muzeja 
moderne i suvremene umjetnosti dostupna slijepim i 
slabovidnim osobama. U sklopu projekta „Studenti 
volontiraju-razvijanje socijalne odgovornosti studenata 

Sveučilišta u Rijeci organizirani su okrugli stolovi i 
tiskana brošura 'Volontiranje je cool: sveučilište kao 
poticatelj kulture volontiranja' s ciljem promocije 
volontiranja kod studenta Sveučilišta u Rijeci. Pokrenut 
je i projekt edukacije studenata za sudjelovanje u 
provedbi projekta 'Sekunda koja mijenja ţivot', Auto-
kluba Rijeka s ciljem razvoja prometne kulture i 
prevencije kod učenika srednjih škola. U skladu s 
prioritetima lokalne i regionalne zajednice proveden je i 
projekt „Voda“, serija multimedijalnih radionica u cilju 
razvijanja svijesti o odrţivom razvoju, čiji je konačni 
proizvod snimanje i projekcija 13 kratkih filmova. 
Zaklada se, takoĎer, aktivno uključuje u prioritete 
lokalne i regionalne zajednice kroz financiranje projekta 
na razvijanju identiteta i kulturne baštine. 

Razvojne projekte u suradnji s obrazovnim institucijama 
(zadatak 12.) ne ostvaruje niti jedna sastavnica. FF 
suraĎuje s osnovnim i srednjim školama zbog 
odrţavanja nastavne (metodičke) prakse studenata 
Fakulteta. 90 profesora osnovnih i srednjih škola jesu 
mentori te sudjeluju u voĎenju nastavne prakse. APU je 
realizirala suradnju sa Domom za nezbrinutu djecu u 
Puli gdje su studenti odrţavali likovne radionice. MF 
trajno suraĎuje s osnivačima vrtića i škola grada Rijeke i 
PGŢ u kojima se kontinuirano provodi zdravstveni odgoj. 
U tim institucijama dijelom se provodi i nastava 
studenata stomatologije iz kolegija preventivna 
stomatologija, pedodoncija i opća i socijalna 
stomatologija. Od 2006.g. se provodi projekt 
„Sistematski stomatološki pregledi predškolske djece za 
upis u osnovnu školu“ pod pokroviteljstvom Grada 
Rijeke-Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb. GF je proveo nekoliko aktivnosti u suradnji s 
institucijama odgoja i obrazovanja; one se uglavnom 
odnose na radionice povodom Dana voda odrţane u 
jednom riječkom vrtiću i jednoj osnovnoj školi. U SK se 
tradicionalno organiziraju voĎenja kroz stalnu izloţbu 
Glagoljica za učenike osnovnih i srednjih škola, koju 
učenici posjećuju vezano uz nastavu hrvatskog jezika.

Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. 

9 
Udio prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj 
zajednici i prihoda od intelektualnog vlasništva u ukupnom 
prihodu. 
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Slika 25. Udio 
prihoda od 
pruţanja 
usluga 
gospodarstvu i 
lokalnoj 
zajednici i 
prihoda od 
intelektualnog 
vlasništva u 
ukupnom 
prihodu 
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Integriranost u Europsku 
Uniju, otvorenost  
prema svijetu i mobilnost  

Strateški cilj 5. Dinamično Sveučilište 
aktivno uključeno u Europski istraţivački 

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 Sveučilište učiniti dinamičnim i 
konkurentnim u Europskom okruţenju. Učinkovita 
transformacija riječkog Sveučilišta 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. Sveučilište je u 
2008. započelo s navedenim aktivnostima i potrebnim 
institucijskim prilagodbama. 

Uključivanje u ERA  

Na MF su se u 2008. godini izvodila 9 FP projekta. PoF 
prijavljeno je sudjelovao u prijavi 6 FP7 projekata i uspio 
dobiti 2. Na TF i EF je imenovan je Povjerenik za EU 
projekte a na EF djeluje posebni Ured za europske 
projekte. FMTU je u 2008. godini sudjelovao u jednom 
Tempus i jednom INTERREG projektu. Na FF je 
osnovan Ured za meĎunarodnu suradnju te je u 
priprema niz edukacija o projektnom managementu za 
zaposlenike FF. U prosincu 2008. završio je FP6 projekt 
mG-BL mobile Game-Based Learning u kojem su 
sudjelovali Odsjek za psihologiju i Odsjek za 
informatiku, a  podnesena su i 4 nova FP7 projekta. GF 
je sudjelovao u izradi i prijavi FP7 projekta «Towards 
increased flexibility of regional water supply and 
sanitation to cope with climate change» u svojstvu 
partnera. 

FF je uključen u meĎunarodni istraţivački program „The 
Academic Profession in Europe: Responses to Societal 
Challenges (EUROAC)“  koji se provodi pri Europskoj 
znanstvenoj zakladi (ESF) kao dio kolaborativog 
istraţivačkog programa (CRP). 

Osnutkom Centra za znanost, administriranje 
meĎunarodnih projekata i popratne aktivnosti prenesene 
su iz Ureda za meĎunarodnu suradnju u ovu novu 
organizacijsku jedinicu Rektorata te je time uspostavljen 
novi sustav voĎenja meĎunarodnih projekata. Djelatnice 

Centra za znanost (4 djelatnice) i znanstveni menadţeri 
Sveučilišta (5 djelatnica), u sklopu institucionalnog 
sustava podrške, redovito informiraju znanstvenike o 
mogućnostima prijave projekata unutar programa EU i 
savjetuju o svim aspektima voĎenja razvojnih i 
znanstveno-istraţivačkih projekata. 

U 2008. nisu poduzete aktivnosti glede uključivanja 
znanstvenika s riječkog Sveučilišta u aktivnosti Joint 
Research Centra (JRC) niti su razraĎene aktivnosti u 
cilju implementacije smjernica Akcijskog plana Science 
and Society. 

U 2008. godini ukupno je 56 istraživača (što je 6,73% 
od ukupnog broja zaposlenih) provelo na inozemnim 
institucijama više od dva tjedna. TF ima vrlo razvijenu 
mreţu suradnje s akademskim institucijama u 
inozemstvu kroz Central European Exchange 
Programme for University Studies (CEEPUS). 18 (32%) 
istraţivača TF su tijekom 2008. godine proveli najmanje 
2 tjedna u inozemnim institucijama. 
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Slika 26. Broj istraţivača koji su tijekom godine proveli 

najmanje 2 tjedna u inozemnim institucijama. 

Uključivanje u EHEA 

Provedbom prve faze Bolonjskog procesa i 
provoĎenjem strukturnih promjena u sustavu studiranja, 
posebice izgradnjom sustava za osiguravanje kvalitete, 
Sveučilište u Rijeci se u potpunosti uključilo u EHEA. 
No, kako se četiri strateška zadatka odnose na 
aktivnosti druge faze, prije svega na mobilnost 
nastavnika i studenata, pomaci učinjeni u 2008. nisu 
zadovoljavajući. Na kraju 2008. biljeţi se svega 5 
zdruţenih studija na Sveučilištu. Iako postoji razmjerno 
intenzivna suradnja s inozemnim institucijama, još uvijek 
nisu uspostavljeni zdruţeni studiji. 

EF i MF provode zdruţeni preddiplomski i diplomski 
studij „Organizacija i planiranje u zdravstvu“, FF provodi 
zdruţeni doktorski studij sa znanstvenicima Instituta za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagrebu. PoF izvodi 
poslijediplomski doktorski studij Pomorstvo u suradnji 
sa Sveučilištem u Dubrovniku, Sveučilištem u Zadru, 
Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Hrvatskim 
hidrografskim institutom iz Splita, Institutom za 
istraţivanje i razvoj obrambenih sustava MORH-a i 
Hrvatske ratne mornarice. Tijekom 2008. godine TF je 
ustrojio i pokrenuo preddiplomski sveučilišni studij 
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„Računarstva“ u suradnji s OI te je poduzeo sve 
potrebne predradnje za ustroj diplomskog sveučilišnog 
studija „Fizika i inţenjerstvo materijala“ s OF. 

2008. godinu obiljeţile su pripreme za uspostavljanje 
institucijske infrastrukture za sudjelovanje u Lifelong 
Learning Programu (LLP) EU. Postupak akreditacije 
nacionalne Agencije predviĎa provedbu tzv. pripremnih 
mjera koje uključuju pripremu Agencije za upravljanje 
LLP kroz IPA sredstva tijekom cijele 2009. godine. Do 
okončanja pripremnih mjera i zaključivanja 
meĎudrţavnog sporazuma o pristupanju u LLP koristi se 
program TEMPUS. U 2008. započela je priprema 

hrvatskih visokih učilišta za program Erasmus kroz 
Program bilateralne mobilnosti za koji su sredstva 
osigurana u Drţavnom proračunu. 

U 2008. Sveučilište je sudjelovao u Programu 
bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju kroz koji 
se, imitirajući procedure Erasmusa, pripremalo za 
sudjelovanje u tom programu. Sluţba za meĎunarodnu 
suradnju Sveučilišta organizirala je 14 studentskih 
mobilnosti, 13 mobilnosti nastavnog i 8 članova 
administrativno-tehničkog osoblja u zimskom i 
ljetnom semestru. 

Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. 

10 Broj FP projekata na Sveučilištu u Rijeci.   
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Slika 27. Broj Framework 
(FP) i ESF projekata na 
sastavnicama Sveučilišta 

 
 

 

Zaključak

Drugo izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 
2007. - 2013. odnosi se na 2008. godinu, prvu godinu 
provedbe. Izvješće pokazuje da je već i sama priprema 
Strategije potaknula Sastavnice Sveučilišta na aktivnosti 
prema nekim strateškim zadacima. Nadalje, izvješće 
pokazuje da usprkos mnogim razlikama, Sastavnice 
Sveučilišta imaju velik broj zajedničkih ciljeva te da se 

za postizanje tih ciljeva mogu ujediniti ljudski i 
materijalni resursi. Upravo to je i bio cilj Strategije: 
otvorenom metodom koordiniranja doći do integriranja 
Sveučilišta na zajedničkoj platformi, čuvajući raznolikost 
kao stratešku prednost a ne slabost. 
 

 
  

Popis kratica 

TF  Tehnički fakultet 
EF Ekonomski fakultet 
GF GraĎevinski fakultet 
FF Filozofski fakultet 
PoF Pomorski fakultet 
FTHM Fakultet za turistički i hotelski menadţment 
PrF Pravni fakultet 
MF Medicinski fakultet 
APU Akademija primijenjenih umjetnosti  
UF Učiteljski fakultet 
OI Sveučilišni odjel za informatiku 
OM Sveučilišni odjel za matematiku 
OF Sveučilišni odjel za fiziku 
OB Sveučilišni odjel za biotehnologiju 

SK Sveučilišna knjiţnica 
SC Studentski centar 
PDSS Poslijediplomski specijalistički studiji 
ECTS European Credit Transfer System 
ERA European Research Area 
EHEA European Higher Education Area 
FP  Framework Programme 
LLP  Lifelong Learning Programme 
MZOŠ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
NZZ Nacionalna zaklada za znanost visoko 

školstvo i tehnologijski razvoj Republike 
Hrvatske 

SCI  Science Citation Index  
CC  Current Content 
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Ovoj izvješće pripremili su prof. dr. sc. Pero Lučin, 
prorektor Sveučilišta u Rijeci, i Ana Tomaško, stručna 
suradnica Sluţbe za meĎunarodnu suradnju Sveučilišta 
u Rijeci. Izvješće je izraĎeno na temelju izvješća 
sastavnica Sveučilišta i podataka prikupljenim na 
Rektoratu Sveučilišta. U izradi izvješća sudjelovali su 
akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta, te 

prorektori prof. dr. sc. Goran Kalogjera, prof. dr. sc. 
Zdravko Lenac i prof. dr. sc. Joţe Perić. Komentarima i 
sugestijama doprinijeli su svi članovi Senata Sveučilišta 
i mnogi sveučilišni nastavnici, posebice prof. dr. sc. 
Nevenka Oţanić, prof. dr. sc. Tonči Mikac i doc. dr. sc. 
Aleksandra Deluka-Tibljaš. 

 

 


