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Provedba strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2007. godini

Uvod
Izvješće o provedbi Strategije u 2007. 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., no razvidno je iz 
izvješća  sastavnica  da  je  provođenje  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 te imenovao pomoćnika Dekana 
čiji  djelokrug aktivnost obuhvaća i  sve poslove vezane 
uz  Strategiju  Sveučilišta  i  fakulteta  te  njihovu 
implementaciju.  Strategija  Tehničkog  fakulteta,  od  30. 
studenog  2007.  godine.,  usklađena  je  sa  Strategijom 
Sveučilišta,  predstavlja  provedbeni  plan  strategije 
Sveučilišta  u  Rijeci  i  uvažava  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 

određene  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  2007.  ima  primarnu  zadaću  provjeriti  sve 
indikatore  Strategije  i  osigurati  dovoljno informacija  za 
njihovu moguću izmjenu i prilagodbu. Teško je donositi 
zaključke  o  stvarnim pomacima nakon  svega nekoliko 
mjeseci provedbe. Ipak, indikatori pokazuju izvedivost i 
realnost postavljenih zadataka. Zbog što jednostavnijeg 
fokusiranja,  stanje  svakog  indikatora  opisano  je  u 
desnom  stupcu  s  tri  simbola  kojima  se  može 
jednostavno pratiti napredovanje provedbe Strategije.

 Ostvareni značajni pomaci u 2007.

 Poduzete neke aktivnosti, ali bez 
značajnijih pomaka.

 Nisu poduzete aktivnosti ili se ne bilježi 
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 cjeloživotnom 
obrazovanju, sukladno potrebama 

zajednice, gospodarstva i razvitka društva.

Sastavnice  Sveučilišta  su  u  2007.  nastavile  s 
transformacijom  preddiplomskih  i  diplomskih  studija, 
sukladno  načelima  Bolonjskog  procesa,  nastojeći 
osigurati  jasno  definirani  akademski  profil  koji 
omogućuje  zapošljivost.  Očekuje  se  da  će  većina 
preddiplomskih  studija  osiguravati  praktične 
kompetencije,  čime  se  potreba  za  organiziranjem 
stručnih  studija  smanjuje.  Diplomski  studiji  prilagođuju 
se modularnoj strukturi koja omogućuje izbor i izgradnju 
akademskog  profila  za  svakog  pojedinog  studenta  te 
horizontalnu i  vertikalnu  mobilnost,  uvažavajući  pritom 
temeljna načela koncepcije cjeloživotnog učenja.

Ključna  aktivnost  u  2007.  godini  za  postizanje  ovoga 
strateškog cilja bila je izmjena Pravilnika o studijima i 
prilagođavanje pravila studiranja ispunjavanju strateških 
zadataka na razini cijelog Sveučilišta. Izmjene Pravilnika 
o  studijima  usvojene  su  u  rujnu  2007.  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.

U  rujnu  2007.  godine  Senat  sveučilišta  usvojio  je 
Akcijski  plan  za  početak  diplomskih  studija sa 
sljedećim zadacima:
 Dovršiti analizu uspjeha prve generacije studenata 

upisanih na studij 2005./06.
 Utvrditi  broj  studenata koji  mogu steći  180 ECTS 

do 1. listopada 2008.
 Svakom  studentu  3.  godine  dodijeliti  mentora/ 

savjetnika.
 Organizirati podršku u učenju.
 Osigurati dodatne ispitne rokove.
 Dovršiti  natječaj  za  upis  diplomskih  studija  1. 

listopada 2008.
 Odgoditi  početak  diplomskih  studija  najviše  za 

mjesec dana.
 Smanjiti opterećenost studenata u aktivnoj nastavi 

za 20%.

 Pokrenuti  postupak promjena studijskih  programa 
sukladno odredbama Pravilnika.

 Osposobiti  sve nastavnike za primjenu Pravilnika: 
definirati  ishoda  učenja,  metodologiju  i 
instrumentarij  vrednovanja  studenata  (ispita)  te 
uspostaviti trajni sustav podrške nastavnicima.

 Pokrenuti sveučilišni Centar za studije.
 Izmijeniti studijske programe u izvedbenom dijelu.

Reforma  studijskih  programa  i  fleksibilno 
stvaranje akademskih profila
Na  Sveučilištu  u  Rijeci  odobreno  je  odlukom  Senata 
117 studijskih programa: 39 preddiplomskih sveučilišnih 
studija, 9 stručnih preddiplomskih studija, 46 diplomskih 
studija  (od  čega  se  5  studija  izvodi  kao  integrirani 
diplomski  studij),  14  poslijediplomskih  specijalističkih 
studija i 9 doktorskih studija. Samo 4 sastavnice izvode 
stručne studije.

Do kraja 2007. dopusnice za izvođenje studija dobila su 
83 studijska programa:  29 preddiplomskih  sveučilišnih 
studija, 11 stručnih preddiplomskih studija, 32 diplomska 
studija,  1  poslijediplomski  stručni  studij,  5 
poslijediplomskih  specijalističkih  studija  te  1  doktorski 
studij.   Dopusnicu su dobila  i  4  integrirana diplomska 
studija.
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Slika 1. Broj akreditiranih studijskih programa na Sveučilištu u 
Rijeci u listopadu 2007.

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.

Izmjenama  pravilnika  o  studijima,  Akcijskim  planom 
Senata Sveučilišta, Akcijskim planom Rektorskog zbora 
hrvatskih sveučilišta te preporukama Nacionalnog vijeća 
za  visoko  obrazovanje  u  2007.,  stvoreni  su  okviri  za 
kontinuirano preuređivanje studijskih programa.

Na  Sveučilištu  u  Rijeci  u  2007.  se  izvodi  9  novo-
akreditiranih   stručnih  studija  i  dovršavaju  se  "stari" 
studijski  programi.  Upisne kvote  za stručne studije  su 
smanjene  pa se i  ukupan broj  studenata  na  stručnim 
studijima smanjuje.
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EF, FF, PrF, PoF i APU  više ne izvode stručne studije 
prema „bolonji“. Na FTHM je omjer 1:3, MF i TF 1:2, a 
na  GF  2:3.  TF započeo  je  aktivnosti  na  usklađivanju 
broja  studenata  na stručnim i  sveučilišnim studijima s 
potrebama na tržištu rada. UF je započeo transformaciju 
stručnih  učiteljskih  studija  u  sveučilišne 2006.  godine. 
Omjer studenata stručnih i sveučilišnih studija na razini 
cijelog Sveučilišta je u 2007. godini bio 1:4,71.
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Slika 2. Vrste studija na Sveučilištu u Rijeci.

Fakulteti  uglavnom  još  uvijek  ne  izvode  programe  u 
sklopu kojih je moguć izbor predmeta studiranja, iako su 
npr. svih 13 modula sveučilišnih diplomskih studija koji 
se  izvode  na  TF  fleksibilna  u  smislu  navedenom  u 
Strategiji  Sveučilišta.  EF  već  ima  50%  fleksibilnih 
programa,  a  i  programi  PoF  imaju  određeni  stupanj 
fleksibilnosti. FF za sada ima samo studij Kulturologije 
koji vodi ka općem humanističkom akademskom profilu i 
omogućava  studentima   upis  relativno  velikoga  broja 
humanističkih i društvenih diplomskih programa.

Kvaliteta
Kvaliteta  nastave  i  učenja  kroz  studijske  programe 
ostaje temeljna strateška vrijednost Sveučilišta u Rijeci. 
Sveučilište raspoređuje svoje resurse i stvara razvojne 
planove temeljem indikatora kvalitete  koji  se koriste  u 
Europskom  prostoru  visokog  obrazovanja  (temeljem 
preporuka ENQA).

Na  FTHM,  PrF,  EF  PoF  broj  studenata  na  jednog 
nastavnika je iznad 20:1, dok je na ostalim fakultetima 
već  sada  omjer  u  okvirima  postavljenima  strateškim 
zadatkom. Omjer između FTHM (najviši  odnos) i  APU 
(najniži odnos) iznosi 1:12,3, a između PrF i APU iznosi 
1:6,4.
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Slika 3. Broj studenata na jednog nastavnika
na Sveučilištu u Rijeci.

U  2007.  godini  broj  znanstveno  nastavnog  osoblja 
zaposlenih na Sveučilištu u Rijeci povećan je za preko 
10%  (97  djelatnika,  s  915  na  1012).  Istodobno,  broj 
studenata  je  povećan  za  samo  5,4%,  čime  se  omjer 
studenata i nastavnika poboljšao.

Zapošljavanje  novog  nastavnog  osoblja,  održavanje 
postojećih  upisnih  kvota  i  povećanje  efikasnosti 
studiranja ključne su mjere koje poduzimaju sastavnice 
Sveučilišta kako bi postigle postavljeni cilj.

Sustav za osiguravanje kvalitete
Iz  Izvješća  sastavnica  razvidno  je  da  svi  fakulteti 
sustavno  kontroliraju  kvalitetu,  provode  evaluaciju 
nastave  i  nastavnika  te  prate  kvalitetu  i  uspješnost 
studiranja. Fakulteti  u suradnji  s Odborom za kvalitetu 
pri  Sveučilištu  provode  samovrednovanje  na  temelju 
rezultata anketa studenata upisanih po „bolonji“.  Na TF 
je početkom 2008. planirano i vanjsko vrednovanje kao i 
III ciklus osiguranja kvalitete.  PoF ima ISO 9001:2000 
sustav  kvalitete  i  svake  se  godine  provodi  vanjska  i 
unutrašnja evaluacija. 2007. godine PoF je po treći put 
obnovio  ISO  certifikat.  PoF  je,  u  sklopu  evaluacije 
Pomorskih učilišta u RH,  pošao potpunu evaluaciju  EU 
Directorate  for  Maritime  Affairs   i  European  Maritime 
Safety  Agency.  Na  PrF,  APU  i  UF  su  postupci 
vrednovanja u tijeku.

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  predviđa  napredovanje  kroz  studij  nakupljanjem 
kreditnih  bodova  te  sustavno  praćenje  i  ocjenjivanje 
studenata tijekom nastave.
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Slika 4. Postotak studenata koji uspješno završe prvu 
godinu na Sveučilištu u Rijeci.

Da bi  povećali  prolaznost  studenata  s  prve  na drugu 
godinu te isporučivanja što većeg broja ECTS bodova, 
fakulteti  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 mrežnih stranica.
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Da bi se povećao postotak diplomiranih po generaciji EF 
je  prihvatio  terminski  plan  izvođenja  nastave,  skratio 
zimski i  ljetni semestar, produljio zimski te ljetni  ispitni 
rok.  Osim  toga,  na  EF  se  vrši  kontinuirana  analiza 
ostvarenih  ECTS  bodova  kako  bi  se  na  vrijeme 
poduzele mjere u cilju povećanja broja studenata koji će 
diplomirati  u  roku.  Vijeće  GF  donijelo  je  Odluku  o 
krajnjem  roku  završetka  dodiplomskog  studija  koji  se 
upisivao 2004./2005. što je rezultiralo povećanjem broja 
diplomiranih  studenata  tijekom  2006.  i  2007.  FF 
osigurava  demonstratore  iz  najzahtjevnijih  kolegija, 
obavezan kolegij Seminar diplomskog rada te jesenske i 
proljetne ispitne rokove (bez nastave). I  ostali  fakulteti 
rade  na  poboljšanju  kvalitete  nastave,  na  smanjenju 
efektivne nastave, povećanju broja kolokvija te ispitnih 
rokova. MF na temelju analiza prolaznosti radi analizu 
opterećenosti studenata, usklađenost ECTS bodova te 
predlaže izmijene za sljedeću godinu.

Multidisciplinarnost
FF,  a  donekle  i  UF  i  APU,  zbog  složenosti  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.

U multidisciplonarne studijske programe bio je uključen 
141  nastavnik  na  Sveučilištu  (oko  14%).  Mali  udio 
nastavnika koji su uključeni u multidisciplinarne studijske 
programe  rezultat  je  preopterećenosti  normama  na 
matičnim  fakultetima.  Desetak  nastavnika  sa  svake 
sastavnice je uključeno u spomenute programe, a ističe 
se FF s 53 nastavnika.

Otvorenost
Širenjem  "gravitacijskog"  područja  povećava  se 
mogućnost probira studenata i  kvaliteta studiranja.  Na 
FTHM  studira  čak  75%  studenata  koji  žive  izvan 
Primorsko-goranske  županije.  Svi  fakulteti  izvode 
promotivne  aktivnosti  po  susjednim  županijama  i  to 
ponajviše  prije  upisnih  rokova.  TF  aktivno  surađuje  s 
privrednim  subjektima  u  Istarskoj  županiji,  za  čije 
djelatnike  i  potencijalne  buduće  djelatnike  organizira 
prezentacije fakulteta s ciljem privlačenja istih. EF izvodi 
nastavu u dislociranim nastavnim centrima izvanrednog 
studija u Bjelovaru, Bujama i Senju. GF se promovira i 
kroz objavljivanje članaka u časopisu Hrvatske vode i 
sudjelovanjem na 3. hrvatskoj konferenciji o vodama.
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Slika 5. Udio studenata iz drugih županija koji studiraju na 
Sveučilištu u Rijeci

Nadalje,  Sveučilište  u  Rijeci  je  u  2007.  postalo 
partnerska  institucija  u  Tempus  projektu  Enhancing 
Mobility of the Croatian Academic Community – MOBIL 
(  „Platforma  za  pokretanje  programa  ERASMUS  u 
Hrvatskoj“).  Kao  cilj  projekta  je  istaknuto  poticanje  i 
jačanje mobilnosti hrvatske akademske zajednice unutar 
Europe.  On  će  biti  postignut  stvaranjem platforme  za 
ulazak  Hrvatske  u  program  ERASMUS  (jedan  od 
potprograma LLP).

Na Sveučilištu nema studijskog programa koji se izvodi 
na  stranom  jeziku,  izuzev  3  studija  stranih  jezika  na 
Filozofskom fakultetu.

Reforma kurikuluma temeljena na ishodima 
učenja
Izmjenama Pravilnika o studijima u 2007. godini stvoren 
je  pravni  okvir  za  usklađivanje  studijskih  programa 
sukladno  koncepciji  mjerljivih  ishoda  učenja,  što  će 
omogućiti razvijanje nacionalnoga kvalifikacijskog okvira 
i prevođenje akademskih profila i kvalifikacija ostvarenih 
na Sveučilištu u Europski kvalifikacijski okvir. Gotovo svi 
studijski  programi  prema  „bolonji“  imaju  eksplicitno 
definirane  opće  kompetencije.  Još  više  će  aktivnosti 
koje  razvijaju  opće  kompetencije  doći  do  izražaja  s 
početkom izvođenja diplomskih studija ustrojenih prema 
„bolonji“.  Koncem 2007., Senat je usvojio Akcijski plan 
osposobljavanja  svih  nastavnika  za  uvođenje  ishoda 
učenja  u  studijske  programa  s  čijom  provedbom  se 
započelo početkom 2008.

Fleksibilni putovi učenja i cjeloživotno 
učenje
Izmjenama Pravilnika o studijima u 2007. godini stvoren 
je pravni okvir za uvođenje fleksibilnih putova učenja i 
pokretanje  programa  cjeloživotnog  učenja  te  njihovo 
integriranje  s  formalnim  programima.  Slijedom  toga, 
Senat je formirao povjerenstvo za cjeloživotno učenje sa 
zadaćom izrade Temeljnog dokumenta o politikama za 
pokretanje  programa  cjeloživotnog  učenja.  Cilj  tog 
dokumenta  je  razrada  pravnog  okvira  za  programe 
cjeloživotnog  učenja  na  Sveučilištu,  razrada 
organizacijskog  okvira  za  akreditaciju  tih  programa  i 
akreditaciju prethodnog učenja te stvaranje preduvjeta 
za  pokretanje  sveučilišnog  Centra  za  cjeloživotno 
učenje u 2008. godini. Povjerenstvo je u 2007. započelo 
s radom.

Na  TF  je  imenovan  Voditelj  programa  cjeloživotnog 
obrazovanja te su krajem 2007. započete aktivnosti na 
organizacijskom preustroju programa koji se već izvode 
na  TF.  Na  TF  djeluje  i  sveučilišna  Akademija 
informatičkih  tehnologija  koja  će  također  preuzeti 
suvremeni model izvođenja cjeloživotnog obrazovanja s 

© Sveučilište u Rijeci 2008. 5



Provedba strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2007. godini

odgovarajućim dodjeljivanjem ECTS bodova. Akademija 
je u ak. god. 2006./2007. isporučila 4440 sati nastave.

EF  ima  6  akreditiranih  programa  poslijediplomskog 
specijalističkog  studija,  proveden  je  program 
usavršavanja  „Koorporativno  upravljanje  za  članove 
nadzornih  odbora  i  upravnih  vijeća“  i  organizirana  je 
treća  po  redu  ljetna  škola.  FF  sustavno  radi  na 
unapređivanju  cjeloživotnog  učenja  kroz  razne 
programe  (ECDL  tečajevi,  pedagoško  psihološko 
obrazovanje,  INIOS  program  Udruge  Universitas, 
obrazovanje  nastavnika  za  e-učenje  pri  AIT,  ISVI 
tečajevi za djelatnike). Na PoF se već godinama provodi 
cjeloživotno učenje, a u skladu s STCW konvencijom i 
zahtjevima  Intenational Maritime Organization. U 2007. 
godini na PoF programe cjeloživotnog učenja prošlo je 
1742 osoba i steklo ekvivalent od 2790 ECTS bodova. 
PrF  je  organizirao  Ljetnu  školu  ljudskih  prava.  MF 
organizira tečajeve stručnog usavršavanja u suradnji s 
Hrvatskom  liječničkom  komorom  i  Hrvatskom 
stomatološkom  komorom  te  Hrvatskom  udrugom  za 
medicinsku  edukaciju.  Ostali  fakulteti  nisu  poduzimali 
mjere za ostvarenje ovog zadatka.

Jačanje suradnje s gospodarstvom i javnim 
sektorom u obrazovanju
Proširenje svojih kapaciteta za razvoj stručnih,  općih i 
profesionalnih kompetencija studenata Sveučilište traži 
u  partnerstvima  s  poduzećima  i  javnim  institucijama. 
Tijekom 2007. EF je potpisao 20 ugovora o partnerstvu 
s poduzećima u zemlji, 9 s javnim institucijama u zemlji 
te 7 ugovora o partnerstvu s institucijama u inozemstvu. 
FF ima sve ukupno 31 aktivni ugovor a poduzećima i 
javnim  institucijama,  a  samo  u  2007.  je  potpisao  11 
ugovora. MF je u protekloj godini potpisao 4 ugovora s 
javnim  institucijama.  GF  je  u  svibnju  organizirao 
predstavljanja tvrtki iz područja građevinarstva u sklopu 
Tjedna studenata GF, a u 2007. je sklopio 1 sporazum o 
znanstveno-tehničkoj suradnji i 4 sporazuma o stručnom 
usavršavanju.  APU  i  UF  izvode  praktičnu  nastavu  u 
školama,  a  APU  surađuje  i  s  Muzejom  moderne  i 
suvremene umjetnosti  u Rijeci,  HNK „Ivan pl.  Zajc“  te 
Županijom.

U izvođenju nastave gotovo svih sveučilišnih sastavnica 
sudjeluju  nastavnici  u  naslovnim  zvanjima  koji  su 
uključeni u obrazovanje na Sveučilištu kroz institucijska 
partnerstva. Najviše takvih nastavnika sudjeluje u radu 
MF (44) i TF (42).

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 odgođeno 
zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije.

Formiranjem Riječkog športskog sveučilišnog saveza u 
prosincu 2004.  velik  dio  športskih  aktivnosti  počeo se 

provoditi sustavno i organizirano, što se najbolje može 
vidjeti  po  broju  studenata  i  studentica  uključenih  u 
športska natjecanje te broju ekipa sa Sveučilišta u Rijeci 
koje su sudjelovale na nacionalnim prvenstvima.

0
200
400
600
800

1000

2005 2006 2007

B
ro

j s
tu

de
na

ta

Slika 6. Broj studentica i studenata na sveučilišnim 
športskim natjecanjima
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Slika 7. Broj ekipa sa Sveučilišta u Rijeci 
na nacionalnim prvenstvima

Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati
U  2007.  je  razrađivan  sustav  studentskih  stipendija  i 
kredita  te  Fond u  kojem su  Grad  Rijeka  i  Primorsko-
goranska  županija  suosnivači.  Sveučilište  daje  svoj 
doprinos u stvaranju Rijeke kao grada turizma i zabave - 
pridonosi izgradnji i osvješćivanju riječkog identiteta, kao 
i prepoznavanju identiteta izvan Rijeke. Program „Rijeka 
– grad u kojem  vrijedi studirati“ se u 2007. nije počeo 
razrađivati.

e-učenje
Senat  Sveučilišta  je  na  sjednici  u  studenom  2006. 
prihvatio Strategiju uvođenja e-učenja na Sveučilište u 
Rijeci  2006.-2010.,  a  u  2007.  su  se  provodile  brojne 
aktivnosti  kroz  Tempus  EQIBELT  program  te  kroz  IT 
Akademiju.

Gotovo  sve  sastavnice  pružaju  podršku  učenju 
objavljivanjem  nastavnih  sadržaja  na  svojim  mrežnim 
stranicama. Na TF neki nastavnici nastavne materijale 
distribuiraju u digitalnom obliku (CD, DVD, USB, e-mail). 
Jedan kolegij koristi i alate e-učenja u užem smislu tog 
pojma (WebCT), dok dva kolegija imaju brojne elemente 
sustava e-učenja i dobro izrađene mrežne stranice za 
podršku učenju. Do lipnja 2008. trebao bi biti donesen 
Akcijski plan za uvođenje e-učenja na TF. Na mrežnim 
stranicama EF su objavljena 2 sveučilišna udžbenika. 
Na  GF  su  organizirane  radionice  o  e-učenju.  Po  dva 
djelatnika  FF  i  MF  su  upisali  e-learning  akademiju 
CarNeta. Na FF je organizirana grupa za e-učenje. Na 
PrF  je  osigurana  tehnička  podrška  u  svim 
predavaonicama.  Na  MF  je  organizirana  nastava 
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izbornih predmeta na studiju Medicine kroz e-učenje, a 
dio  nastave  i  mentorskog  rada  se  provodi  putem 
elektronskih  medija.  Osnutkom  multimedijalne  i 
informatičke  radionice  na  APU,   na  više  od  40  % 
programa koristi se upotreba računala potpuno i više od 
60% programa miješano.

Sustavnim uključivanjem nastavnika  i  administrativnog 
osoblja u edukacijske programe Akademije informatičkih 

tehnologija kroz programe obrazovanja na IT Akademiji 
nastavnicima  i  djelatnicima  Sveučilišta  u  Rijeci 
isporučeno  je  ukupno  1  260  polaznik-sati  nastave. 
Završenih  polaznika  bilo  je  54,  pri  čemu  je  24  bilo 
uključeno u programe osnovnog IT obrazovanja,  21 u 
program obrazovanja za grafički dizajn te 9 u program 
specijalističkih IT tečajeva.

Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013.
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Slika 8. Broj i struktura 
studenata na sastavnicama 
Sveučilišta.
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Slika 9. Broj studenata na 
stručnim i sveučilišnim 
studijima (bez Pule).

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 staža.
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Slika 12. Prosječno vrijeme 
diplomiranja na sveučilišnim 
i stručnim studijima.
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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.

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

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

Povećanje istraživačkih aktivnosti na 
sveučilištu u temeljnim istraživanjima
U 2007. na Sveučilištu su obranjena 32 doktorata, što je 
za 6 manje nego u 2006. godini.  Najviše doktorata je 
obranjeno na MF (14), no izračuna li se broj doktorata 
po nastavniku, najbolji rezultat bilježi FHTM.

Iako  su  magistarski  studiji  ukinuti  2004.  godine,  broj 
obranjenih magisterija je u porastu i dvostruko je veći od 
broja obranjenih doktorata.
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Slika 13. Broj obranjenih doktorata na Sveučilištu u Rijeci

Istraživačke  aktivnosti  uglavnom  se  financiraju  iz 
znanstvenoistraživačkih projekata koje financira MZOŠ, 
ali se sve više financiraju i iz drugih izvora. TF je tijekom 
2007.  bio  uključen  u  19  znanstvenoistraživačkih 
projekata i  5 programa EU, u 1 projekt  NZZ-a te u 3 
znanstvenoistraživačka  projekta  financirana  iz  drugih 
izvora. PoF je bio nositelj 3 EU projekta (Tempus, FP6 i 
Interreg) i  8 projakata MZOŠ-a. MF u ovom projektnom 
razdoblju ima 70 projekata financirana od strane MZOŠ-
a te 21 iz drugih izvora. U 2007. godini  ukupno je na 
Sveučilištu bilo 215 znanstvenih projekata,  od čega je 
172  financirao  MZOŠ,  dok  su  43  projekta  bila 
financirana iz drugih izvora.

Inovacije i infrastruktura
Sveučilište  u  Rijeci  je  u  2007.  započelo  s 
uspostavljanjem  inovacijskog  sustava  koji  obuhvaća 
infrastrukturna  rješenja,  organizacijske  i  legislativne 
okvire  te  financijske  instrumente  za  povezivanje 
istraživača, 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.

Kvaliteta istraživanja
U 2007. djelatnici Sveučilišta objavili su 207 znanstvenih 
radova u znanstvenim časopisima koji se indeksiraju u 
SCI i CC. U posljednjih 5 godina na Sveučilištu u Rijeci 
bilježi se porast broja objavljenih znanstvenih radova u 
časopisima  koji  se  indeksiraju  u  bazi  SCI,  iako 
sastavnice nisu izvijestile o  posebnim mjerama kojima 
bi  se  nastavnici  poticali  na  objavljivanje.  Nekoliko 
fakulteta  je  intenziviralo  aktivnosti  na jačanju  vlastitog 
časopisa.

Programi III ciklusa obrazovanja
Na Sveučilištu  je  u  2007.  bilo  8 odobrenih  doktorskih 
studija i jedan u završnoj fazi pripreme. FF je u 2007. 
pokrenuo  dva  nova  doktorska  studija  (Filozofija  i 
suvremenost  te  Povijest  i  dijalektologija  hrvatskog 
jezika).  MF  je  dobio  dopusnicu  za  doktorski  studij 
Biomedicina  i  pokrenuo  dva  doktorska  studija: 
Medicinska  kemija  i  Zdravstveno  i  ekološko 
inženjerstvo. Dopusnicu za izvođenje međufakultetskog 
sveučilišnog doktorskog studija dobio je i PoF. 

Na  svim  doktorskim  studijima  bilo  je  upisano  160 
doktoranada u punom radnom vremenu. Na tri fakulteta 
su  u  2007.  pripremani  novi  doktorski  studiji  (EF,  FF, 
PrF)  te se povećava broj znanstvenih novaka (PoF, TF) 
koji su potencijalni doktorandi. Na fakultetima je u 2007. 
intenziviran  rad  mentora  u  pružanju  pomoći 
doktorandima  pri  izradi  doktorskih  disertacija.  Na 
doktorskim studijima TF i  GF provodi  se  savjetovanje 
budućih  studenata  doktorskih  studija  čime  se  postiže 
učinkovitije  studiranje  i  postizanje  stupnja  doktora 
znanosti.

Ujednačeni razvitak svih istraživačkih 
područja
Prema  izvješćima  fakulteta  na  Sveučilištu  je  u  2007. 
godini  zaposleno  580  nastavnika  u  znanstveno-
nastavnom  zvanju.  Nastavnici  iz  području  prirodnih 
znanosti  nalaze  se  gotovo  na  svim  fakultetima,  zbog 
čega  je  Senat  u  2007.  donio  odluku  o  osnivanju 
sveučilišnih  Odjela  za  fiziku,  za  Informatiku  i  za 
matematiku.
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Slika 14. Struktura nastavnika po znanstvenim područjima (D, 
društvene; H, humanističke, T, tehničke; B, biomedicinske; P, 

prirodne)

U  2007.  nije  obranjen  niti  jedan  doktorat  u  području 
prirodnih  znanosti,  no  obranjeno  je  5  doktorata  iz 
područja humanističkih znanosti.
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Slika 15. Broj znanstvenih projekata po područjima znanosti

Utvrđivanje istraživačkog profila
Zadatak 7. predviđa utvrđivanje istraživačkog profila do 
2010.  u  području  biotehnologije,  nanotehnologije, 
informacijsko-komunikacijskih  tehnologija  i  socio-
kulturne  tranzicije  iz  industrijskog  društva  u  društvo 
znanja. Najveći dio aktivnosti u 2007. bio je usmjeren na 
strateško profiliranje u području biotehnologije. Nekoliko 
razvojnih radnih mjesta  usmjereno je  prema budućem 
sveučilišnom odjelu za biotehnologiju. MF, Institut Ruđer 
Bošković i istraživački institut GlaxoSmithKlein Hrvatska 
pokrenuli  su  doktorski  studij  Medicinske  kemije  i 
započeli s izradom preddiplomskog i diplomskog studija.

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

Sustavna briga za razvitak istraživačke 
karijere
Svega 22% nastavnika Sveučilišta su u 2007. bili aktivni 
mentori  što  ukazuje  da  je  najveći  dio  mentorskog 
kapaciteta bio neaktivan. Neki fakulteti potiču povećanje 
udjela nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima koji 

su  aktivni  mentori  u doktoratima. Na GF svi  doktorski 
studenti  imaju  svoje  savjetnike,  a  najkasnije  do  kraja 
drugog semestra dodjeljuju im se i mentori, zaduženi za 
stručno vođenje studenata na izradi disertacije. Na MF 
je  mentorstvo  Pravilnikom  o  uvjetima  za  izbor  u 
znanstveno nastavna zvanja Fakulteta predviđeno kao 
uvjet za izbor.

Sveučilište  u  Rijeci  nije  u  2007.  započelo  s  izradom 
dodatne  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.

Znanstveno-tehnologijski park
Znanstveno-tehnologijski  park  (ZTP)  koji  se  osniva  u 
okviru Sveučilišnog kampusa na Trsatu bit će poveznica 
između znanosti i poduzetništva u regiji i šire. U 2007. 
izrađen  je  projekt  za  rekonstrukciju  zgrade  u 
Sveučilišnom kampusu i osiguran veći dio sredstava za 
adaptaciju građevine. Izrađen je i poslovni plan ZTP-a te 
je uspostavljena veza s potencijalnim korisnicima usluga 
ZTP-a.  Uspostavljeni  su  i  temelji  suradnje  s 
gospodarskim i industrijskim subjektima.

Popularizacija znanosti i istraživačkih 
karijera
U Rijeci se već nekoliko godina vrlo uspješno organizira 
Festival  znanosti,  no  dodatnog,  sustavnog  i 
institucijskog, poticanja i organiziranja popularizacijskih 
aktivnosti  na  Sveučilištu  nije  bilo.  Fakulteti  uglavnom 
populariziraju  znanost  organiziranjem  i  sudjelovanjem 
na raznim međunarodnim konferencijama i znanstvenim 
skupovima. Na Festivalu znanosti sudjeluje najveći broj 
djelatnika  i  studenata  FF.  Veći  broj  djelatnika  i 
nastavnog osoblja TF sudjeluje u tradicionalnim Danima 
Tehničkog fakulteta te u raznim znanstveno-popularnim 
predavanjima u organizaciji raznih civilnih udruga. TF će 
od 2009. godine donositi službene godišnje planove za 
popularizaciju  znanosti.  EF  je  bio  organizator  brojnih 
međunarodnih  konferencija  i  ljetnih  škola,  a  izdaje  i 
vlastiti  časopis,  organizirao  je  program  usavršavanja 
„Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i 
upravnih  vijeća“,  na  mrežnim  stranicama  objavljuje 
razne publikacije, a popularizaciji pridonose i aktivnosti 
Studentskog  zbora  EF.  Studenti  APU  sudjeluju  na 
mnogobrojnim radionicama i izložbama, a u suradnji  s 
Nacionalnom  zakladom  za  znanost,  visoko  školstvo  i 
nacionalni  razvitak,  realiziraju  skulpturalno  obilježje 
nagrade Znanost.
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Mjerila (benchmark indikatori) Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013.
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Slika 16. Broj obranjenih 
doktorata po 
sastavnicama Sveučilišta 
u Rijeci.
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ta Slika 17. Broj obranjenih 
doktorata na Sveučilištu u 
Rijeci

5 Broj objavljenih radova indeksiranih u SCI.  
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Slika 18. Broj objavljenih 
radova indeksiranih u SCI
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Slika 19. 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 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 
Sveučilištu,  ali  i  očuvanje  akademske  autonomije. 
Određeni pomaci učinjeni su tijekom 2007. godine, no 
očekuje  se  značajan  dodatni  napor  u  dolazećim 
godinama. Svrha Strategije upravo jest stvaranje okvira 
za integrirano 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 
započela  s  radom,  no  do  kraja  2007.  nije  utvrđen 
sadržaj, uspostavljen pravni okvir i organiziran portfelj.

Sustav napredovanja u zvanjima
U  2007.  su  bili  povoljni  uvjeti  za  napredovanje  u 
zvanjima,  ali  i  za  zapošljavanje  asistenata,  odnosno 
znanstvenih  novaka. Na  Sveučilištu  u  Rijeci  bilo  je 
zaposleno  64  viših  asistenata,  210  asistenata  i  206 
znanstvenih  novaka,  što  predstavlja  svega  1/3 
nastavnog  osoblja  na  cijelom  Sveučilištu.  Zadatak 
dostizanja udjela asistenata od 50% u 2007. ostvaruje 
TF,  PrF  i  MF,  a  i  FF  je  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 
pomlađivanja  nastavničkog  kadra  na  Sveučilištu.  Na 
kraju 2007. godine na Sveučilištu je bilo zaposleno 48 
docenata u dobi od 30-40 godina i 48 docenata u dobi 

od 41-50 godina, što znači da se na razini Sveučilišta 
ovaj  indikator  ispunjava  (50% do  2010.,  zadatak  3a). 
No, dodatni kriteriji  za napredovanje (zadatak 3b) nisu 
razrađivani u 2007. godini. 
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Slika 20. Udio znanstvenih novaka i asistenata 
u nastavnom osoblju

Postdoktorsko usavršavanje
U 2007.  nije  razvijan organizacijski  okvir  ni  financijski 
instrumenti  za  uspostavljanje  nezavisne  istraživačke 
karijere  postdoktoranada  (zadatak  4.).  Na  pojedinim 
fakultetima (GF, EF, TF) su postdoktorandi angažirani 
na  projektima,  ali  im  uglavnom  nisu  bili  dodjeljivana 
sredstva  za  uspostavljanje  nezavisne  istraživačke 
karijere.  Jedino  su  na  FF  dodijeljena  sredstva  za 
uspostavljanje nezavisne istraživačke karijere i to za 6 
postdoktoranda.

Cjeloživotno obrazovanje ne-nastavnog 
osoblja
U  2007.  dio  nastavnog  i  administrativnog  osoblja 
pohađao je tečajeve IT akademije, koja je osnovana s 
ciljem da nudi  programe cjeloživotnog obrazovanja  za 
djelatnike  Sveučilišta. No,  nije  uspostavljen  sustav  i 
financijski  instrumenti  za  cjeloživotno  obrazovanje 
nastavnog  i  nenastavnog  osoblja  u  ciklusima  od  5 
godina  (Zadatak  5).  Krajem  2007.,  Senat  je  usvojio 
Akcijski  plan  za  uvođenje  ishoda  učenja  i  izdvojio 
sredstva  za  osposobljavanje  svih  nastavnika  na 
Sveučilištu, no taj se program provodio u 2008. Slično 
tome,  usvojen  je  Akcijski  plan  provedbe  Strategije  e-
učenja,  koja  obuhvaća  izobrazbu  većeg  broja 
nastavnika, no i taj se plan počeo provoditi 2008.

Osobni standard svih zaposlenika
Izuzev sustava subvencioniranih stambenih kredita koji 
se  provodi  na Sveučilištu,  sastavnice nisu izvijestile  o 
dodatnim  aktivnostima  u  2007.  godini.  Na  razini 
Sveučilišta  su  u  2007.  započele  aktivnosti   na 
uspostavljanu  sveučilišnog  sustava  kreditiranja 
studenata  u  suradnji  sa  Studentskim  zborom,  MZOŠ-
em,  Primorsko-goranskom  županijom  i  Gradom 
Rijekom.  Nadalje,  Sveučilište  je  započelo  pripremu 
programa  s  riječkom  tvrtkom  RIO  o  povlaštenom 
korištenju usluga za studente i sveučilišne djelatnike.
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Ljudski kapaciteti za izvođenje programa
U  2007.  nisu  utvrđivane  mjerne  jedinice  i  definirani 
kapaciteti Sveučilišta za izvođenje sveučilišnih studijskih 
programa, programa cjeloživotnog učenja, istraživanja i 
djelovanja u zajednici (zadatak 7a). No, poduzimane su 
vrlo intenzivne aktivnosti na povećanju broja nastavnika 
i  asistenata pa je ukupan broj  zaposlenih povećan za 
skoro  10%,  a  broj  studenata  za nešto  manje  od  6%. 
Zbog toga je omjer broja studenata i nastavnika u 2007. 
godini bio 17,1:1.
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Slika 21. Broj studenata na jednog nastavnika 
na Sveučilištu u Rijeci.

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

Tijekom  2007.  otpočele  su  aktivnosti  na  izvršenju 
zadatka  7d;  širenje  nastavne  baze  uključivanjem  u 
obrazovni proces najmanje 20% ljudi  izvan Sveučilišta 
(iz  gospodarstva  i  javnog  sektora).  EF  je  započeo  s 
pregovorima  o  realizaciji  partnerstava  s  oko  50 
poduzeća  i  javnih  institucija  pa  je  početkom  2008. 
potpisano 14 sporazuma.  FF ima  31 aktivni  ugovor  a 
poduzećima i javnim institucijama, a u 2007. je potpisao 
11 ugovora. MF je u protekloj godini potpisao 4 ugovora 
s  javnim  institucijama.  APU  i  UF  izvode  praktičnu 
nastavu u mnogobrojnim školama, a APU surađuje i s 
Muzejom  moderne  i  suvremene  umjetnosti  u  Rijeci, 
HNK „Ivan pl. Zajc“ te Županijom.

Administrativni kapaciteti1 Sveučilišta
Najintenzivnija  aktivnost  u  2007.  bila  je  na 
uspostavljanju  administrativnog  kapaciteta  za 
provođenje "lump sum" financiranja i "spuštanja" Riznice 
na  razinu  Sveučilišta.  Nadalje,  proširen  je  kapacitet 
Centra za unaprjeđenje kvalitete koji je preuzeo većinu 
evaluacijskih aktivnosti na sastavnicama Sveučilišta.

Centar za znanost, koji je osnovan 2007, čine Ured za 
međunarodne projekte, Ured za evaluaciju znanstvenog 
rada, Ured za intelektualno vlasništvo i Ured za transfer 
tehnologije.  U  uredu  za  međunarodne  projekte  rade 

1 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.

dvije  osobe  koje  su  se  u  2007.  intenzivno 
osposobljavale,  ali  i  pomagale  sveučilišnim 
nastavnicima pri prijavi projekata. Rezultati su vidljivi u 
povećanju  broja  prijavljenih   projekata  (prijavljeno  12 
FP7  projekta).  Ured  za  evaluaciju  znanstvenog  rada 
 trebao  bi  sudjelovati  u  realizaciji  Baze  podataka 
(Portfelja  zaposlenih),  koja  bi  obuhvaćala  i  podatke 
vezane uz znanstveni rad. Ured za transfer tehnologije 
prijelazno  je  rješenje  do  osnivanja  Znanstveno-
tehnološkog  parka  do  kraja  2008.  godine.  Ured  za 
intelektualno  vlasništvo  trebao  je  zajedno  s 
Povjerenstvom za   intelektualno  vlasništvo,  donijeti  IP 
policy. Sveučilište  je  u  2007.  imenovalo  4  science  
managera, od kojih dva djeluju na Rektoratu te po jedan 
na MF i na FF.

U 2007. je formiran Centar za održivi razvoj u kojem su 
zaposlena dva djelatnika.

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. Obveza pravnog 
integriranja koja je bila predviđena Zakonom o znanosti i 
visokom obrazovanju ukinuta je odlukom Ustavnog suda 
pa nije bilo potrebe za dodatnim radom na izvršenju 9. 
zadatka.

Intelektualno vlasništvo
U  2007.  godini  Sveučilište  je  kao  pilot  partner 
sudjelovalo  u  projektu  CARDS  2003  „Intellectual 
Property Rights Infrastructure for the R&D Community in 
Croatia“  u  sklopu  kojega  je  održan  niz  radionica, 
seminara  i  konzultacija  iz  područja  te  su  stvorene 
generičke  procedure,  modeli  i  metodologije  zaštite 
intelektualnog vlasništva za korisnike projekta.  U sklopu 
Centra za znanost osnovan je 2007. godine i Ured za 
intelektualno vlasništvo.

Strateški menadžment
Razumijevanje načela strateškog menadžmenta na svim 
razinama  djelovanja  na  Sveučilištu,  preduvjet  je  za 
uspješnu  implementaciju  strategija  Sveučilišta, 
sastavnica,  odsjeka,  odjela,  zavoda  i  drugih 
organizacijskih  jedinica  na  Sveučilištu.  Program 
izobrazbe  za  rukovoditelje  sveučilišnih  sastavnica  u 
strateškom menadžmentu izrađen je u 2007. i provodi 
se  u  2008.  No  nije  izrađen  petogodišnji  program 
izobrazbe za rukovođenje.

U vlastitoj strategiji  2007. Tehnički fakultet je predvidio 
da će „provesti sustavno osposobljavanje najmanje 10% 
svojih djelatnika u načelima strateškog menadžmenta“, 
a  predviđeno  je  da  Plan  bude  razvijan  u  skladu  s 
hodogramom aktivnosti iz Strategije Sveučilišta. Na PF 

© Sveučilište u Rijeci 2008. 13



Provedba strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2007. godini

su pojedini djelatnici uključeni u specijalističke seminare 
i tečajeve strateškog menadžmenta.

Materijalni resursi
Na temelju izvješća sastavnica, udio vlastitih prihoda u 
2007.  godini  iznosio  je  22%,  što  znači  da  će  biti 
potrebne  intenzivne  aktivnosti  kako  bi  se  izvršio  13. 
zadatak (50% vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta).

Strategija  Sveučilišta  predviđa  donošenje  akcijskih 
planova i uspostavljanje dodatnih specifičnih indikatora 
kojima će Sveučilište prikazati svoju javnu odgovornost, 
no te aktivnosti nisu poduzete u 2007. godini.
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Slika 22. Odnos prihoda iz proračuna i vlastitih prihoda na 
Sveučilištu u Rijeci.

Fakulteti  u  svrhu  povećanja  vlastitih  prihoda  provode 
aktivnosti  kao  što  su:  izrada  projekata  za  potrebe 
gospodarstva i lokalne zajednice (EF), pokretanje novih 
obrazovnih  sadržaja  (FF),  širenje  stručne  djelatnosti 
(MF) ili  povećanje  broja projekata  (TF,  FF,  MF).  APU 
planira pokretanje večernje škole crtanja te ljetne škole, 
kao i pružanje stručnih usluga.

Većini fakulteta školarine su najveći (a nekima i jedini) 
izvor  vlastitih  prihoda.  Udio  školarina  u  vlastitim 
prihodima (bez MF) iznosio je skoro 60%.

Fakulteti  uglavnom  ulažu  u  nabavku  znanstvene  i 
nastavne opreme (EF je uložio 68,21% svojih ukupnih 
ulaganja u nabavu knjiga i računala; TF je u 2007. uložio 
ukupno  1.420.000,00  HRK  za  vrhunsku  opremu 
(superračunalo,  temperaturna  komora,  spektrometar), 
što iznosi 42,3% ukupnih ulaganja; PoF je čak 91,1% 
ukupnih  ulaganja  utrošio  u  nabavu  nautičkog, 
brodostrojarskog i GMDSS simulatora). FTHM je utrošio 
51,8%  svojih  kapitalnih  ulaganja  na  investiciono 
održavanje,  uredski  namještaj  te  računalnu  i  drugu 
opremu. GF u I fazi izgradnje kampusa prelazi na Trsat 
gdje je predviđeno postojanje 5 laboratorija zbog čega u 
2007. nije bilo značajnijih ulaganja u vrhunsku opremu 
(svega 27%). 

Udio  administrativnog  osoblja  u  ukupnom  broju 
zaposlenih na cijelom Sveučilištu (uključujući Rektorat i 
Sveučilišnu knjižnicu)  bio  je  39,3% u 2007.  godini.  U 
2007. se taj omjer smanjuje zbog zapošljavanja većeg 
broja nastavnog osoblja i znanstvenih novaka. Strateški 
zadatak 19. ("najviše 25% administrativnog i pomoćnog 
osoblja  u  ukupnom  broju  zaposlenih")  bit  će  teško 
postići bez zapošljavanja većeg broja doktoranada.
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Slika 23. Udio administrativno-tehničkog osoblja u ukupnom 
broju zaposlenika Sveučilišta u Rijeci.

U  većine  sastavnica  (TF,  EF,  GF,  PoF,  FHTM,  UF) 
administrativno-tehničko  osoblje  čini  30%  zaposlenih, 
najviše 36% (PoF), dok je nekoliko sastavnica blizu 25% 
(FF, PrF, MF, APU).

Sveučilišni kampus na Trsatu
U  2007.  su  provedeni  natječaji  za  objekte  prve  faze 
(Filozofski,  Učiteljski  i  Građevinski  fakultet,  zgrada 
odjela prirodnih znanosti i studentskog restorana) izuzev 
studentskog smještaja i Društveno-kulturnog centra. Svi 
radovi  su  otpočeli  tijekom  2007.  godine  prema 
predviđenoj dinamici.

Informacijsko-komunikacijski sustav
U  2007.  godini  izrađen  je  projekt  integriranog 
informacijskog sustava Sveučilišnog kampusa i osiguran 
dio  sredstava,  no nisu utvrđeni  resursi.  Isto  tako,  nije 
izrađen  akcijski  plan  informacijsko-komunikacijskog 
integriranja Sveučilišta.

Knjižnični sustav
Integrirani  knjižnični  sustav  organiziran  na  paradigmi 
kvalitetnog  informacijskog  servisa  jedna  je  od 
infrastrukturnih  postavki  modernog  Sveučilišta. 
Izgradnjom Sveučilišnog kampusa, preseljenjem velikog 
broja sastavnica i studenata te preseljenjem Sveučilišne 
knjižnice  na  kampus  otvara  se  nova  dimenzija 
informacijsko-knjižničnog  sustava.  Zbog  toga  će 
Sveučilište u Rijeci tijekom 2008. utvrditi akcijski plan i 
izdvojiti  odgovarajuće resurse za stvaranje modernog i 
integriranog informacijsko-knjižničnog sustava.

Unutarnja mobilnost
Unutarnja mobilnost na Sveučilištu u Rijeci je vrlo mala. 
Ukupno 104 nastavnika sudjeluje u internoj mobilnosti, a 
broj  studenata  je  iznimno  malen  (3  studenta  na 
Pomorskom  fakultetu).  Sadašnji  stupanj  integriranosti 
Sveučilišta, a posebice usklađenost nastavnih programa 
pa  čak  i  satnica,  predstavljaju  prepreku  mobilnosti 
studenata. 

Predviđeno je da tijekom 2008. veći broj djelatnika TF, 
FF  i  MF  prijeđe  u  djelomični  ili  puni  radni  odnos  na 
novoustrojene sveučilišne odjele prirodnih znanosti, što 
će stvoriti pretpostavke za veću mobilnost. Više od 10 % 
nastavnika  s  FF  sudjeluje  u  radu  drugih  fakulteta 
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Sveučilišta  u  Rijeci.  Studenti  još  nemaju  opciju  da 
sudjeluju u studijskim programima drugih fakulteta, već 

sudjeluju  u  izbornim  predmetima  drugih  studijskih 
programa FF izvan svog nastavnog područja.

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

6 Udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju.  
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Slika 25. Udio asistenata i 
znanstvenih novaka u 
nastavnom osoblju na 
Sveučilištu u Rijeci.

7 Postotak student-ECTS dodijeljenih kroz programe cjeloživotnog 
učenja.

 

Uspostavljanje sustava za cjeloživotno obrazovanje započelo je 
u  2007.  godini  donošenjem  izmjena  Pravilnika  o  studijima  i 
formiranjem radne skupine za izradu temeljnog dokumenta za 
cjeloživotno 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  menadžmentu  izrađen  je  u  2007.  i  provodi  se  u 
2008.,  no  još  nije  izrađen  petogodišnji  program  izobrazbe  za 
rukovođenje.
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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. 

Sveučilište  u  Rijeci  je  odlučilo  da  će  dio  svojih 
istraživačkih aktivnosti sustavno i organizirano usmjeriti 
prema  temeljnim,  razvojnim  i  primijenjenim 
istraživanjima  za  potrebe  gospodarstva  i  zajednice  u 
kojoj djeluje (jedinice lokalne uprave i samouprave). Da 
bi  ostvarilo  ovaj  cilj,  Sveučilište  u Rijeci  razrađivat  će 
zasebnu  strategiju  i  interne  politike  te  ustanoviti 
odgovarajuću  organizacijsku  strukturu  koja  će  olakšati 
njegovo  ispunjavanje.  Prema  specifičnim  sadržajima, 
organizacijska  struktura  podrazumijeva  osnivanje 
Sveučilišnog  centra  za  održivi  razvoj  (s  Primorsko-
goranskom  županijom),  Znanstveno-tehnologijskog 
parka i Kampusa d.o.o.-a.

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.  Broj 
partnera  i  članova  podupiratelja  Zaklade  znatno  je 
povećan  tako  da  je  sveučilišne  djelatnosti  tijekom 
protekle  godine  podupiralo  više  dvadeset  uglednih 
gospodarskih  institucija  i  institucija  lokalne  uprave  i 
samouprave te velik broj donatora i sponzora. Zaklada 
je tijekom protekle godine prikupila 1.289.751,22 kn što 
je 35% više nego prethodne godine i jednako toliko više 
je distribuirala u sveučilišnu zajednicu kroz natječaje i 
projekte. Broj korisnika sredstava povećan je za 30%, a 
iznosi 250 članova sveučilišne zajednice. Dodijeljeno je i 
11  nagrada  istaknutim  znanstvenicima  i  studentima 
Sveučilišta u Rijeci.

Slijedeći  čvrsto  opredjeljenje  Sveučilišta  na  razvoju 
društvene odgovornosti institucija visokog obrazovanja, 
Zaklada  Sveučilišta  u  Rijeci  postala  je  članicom 
inicijative Ujedinjenih naroda,  Global compact,  kojoj  je 
cilj promocija temeljnih društvenih vrijednosti iz područja 
ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i suzbijanja 
korupcije.

Istraživanje za potrebe gospodarstva i 
zajednice
Za ispunjavanje  prvog zadatka ("ostvariti  najmanje  20 
istraživačkih  projekata  s  gospodarstvom  i  lokalnom 
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zajednicom")  postoje  razvijeni  značajniji  kapaciteti  na 
Sveučilištu  pa  je  moguće  očekivati  njegovu  reviziju 
2010.  godine.  Naime,  PoF  je  u  2007.  izradio  4 
istraživačka  projekta  s  gospodarstvom  i  lokalnom 
zajednicom,  EF  je  proveo  3  istraživačka  projekta  za 
potrebe gospodarstva, GF i  FF po 2, a FTHM čak 28 
projekata s turističkim zajednicama Primorsko-goranske 
županije  i  hotelskim  kućama.  TF  potiče  suradnju  s 
gospodarstvom i lokalnom zajednicom te si je u svojoj 
strategiji   zadao  da  do  2013.  g.  ostvari  najmanje  4 
istraživačka  projekta  s  gospodarskom  i  lokalnom 
zajednicom.  TF  s  gospodarskim  i  subjektima  lokalne 
zajednice surađuje prvenstveno kroz izvođenje studija, 
elaborata i ekspertiza, a ne istraživačkih projekata.

Suprotno prvom zadatku, drugi zadatak ("Povećati broj  
studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva i  
lokalne zajednice za 3 puta") bit će iznimno zahtijevan 
jer je razina aktivnosti na nekim fakultetima vrlo visoka. 
TF je u  2007.  radio  na 30,  PoF na 10,  a GF čak 46 
studija, elaborata i ekspertiza. EF se uključio u aktivnosti 
izvođenja stručnih vještačenja (u  2 u 2007.). Da bi se 
ispunio ovaj zadatak (broj  povećan za tri  puta),  bit  će 
potrebno  intenzivirati  aktivnosti  na  drugim fakultetima. 
FF  i  APU  planiraju  povećanje  suradnje  s  Gradom, 
Županijom  i  organizacijama  ili  institucijama  civilnog 
društva.

Nekoliko  fakulteta  je  u  2007.  ostvarilo  partnerstvo  u 
istraživanjima s organizacijama i/ili institucijama civilnog 
društva.  PoF  je  ostvario  niz  kontakata  s  ciljem 
unapređenja  suradnje  na  području  očuvanja  i 
promicanja pomorske baštine, no oni nisu ostvareni kroz 
projekte. GF je ostvario 3 istraživačka projekta u 2007. 
godini, a nekoliko projekta na MF koje financira MZOŠ 
uključuje civilne udruge. 

Aktivno sudjelovanje u razvitku 
gospodarstva i zajednice
Slično  kao  i  kod  1.  i  2.  zadatka,  neke  sastavnice  će 
trebati uložiti dodatan napor na ispunjavanju 4. zadatka 
("ostvariti  najmanje  25  ugovora  o  savjetodavnim 
uslugama  s  gospodarstvom  i  lokalnom  zajednicom"). 
Općenito, institucionalizirana suradnja s 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 PGŽ 
za  potrebe  turističkih  zajednica,  jedinica  lokalne 
samouprave i hotelijersko-turističkog gospodarstva. PrF 
je  osnovao Zavod za europsko i  usporedno pravo za 
pružanje  usluga  i  izrade  ekspertiza  za  potrebe 
gospodarstva i lokalne zajednice.

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

Transfer tehnologije
Zadatak  6.  ("ostvariti  barem  20  zaštita  industrijskog 
vlasništva")  bit  će  iznimno  zahtijevan  za  sve  članove 
Sveučilišta. U  2007.  bilježe  se  neki  organizacijski 
pomaci, ali se ne bilježe ostvareni rezultati unutar ovoga 
zadatka. Na TF je krajem 2007. imenovan Povjerenik za 
inovacijski sustav, što bi trebalo dovesti do pomaka na 
ovom polju, a na FF je u pripremi (slijedom očekivanih 
ishoda  FP6  -  IST  projekta  mGBL)  Pravilnik  o  zaštiti 
intelektualnog vlasništva. Još jedna aktivnost poduzeta 
u  svrhu  ispunjenja  ovog  zadatka  je  sudjelovanje  u 
CARDS 2003 „Infrastruktura intelektualnog vlasništva za 
razvojno-istraživački sektor u RH“.

Tržišno djelovanje
Neke sastavnice značajan dio svojih prihoda ostvaruju 
pružanjem usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici (TF, 
GF, PoF i MF), no niti jedna ne dostiže 20% od ukupnih 
prihoda.  Najbolji  rezultat  ostvaruje  GF  (skoro  17% 
prihoda), TF (nešto više od 12%) i PF (skoro 10%). EF 
prihode ostvaruje  izradom analize gospodarskog stanja, 
izradom  istraživačkog  projekta,  provedbom  sudskih 
vještačenja,  organizacijom  programa  usavršavanja  za 
članove nadzornih odbora i upravnih vijeća. GF provodi 
program  usavršavanja  ovlaštenih  inženjera  a  FTHM 
sustavno provodi edukaciju kadrova u turizmu. MF dio 
prihoda  ostvaruje  obavljanjem komercijalne  djelatnosti 
za potrebe riječkog KBC-a i građanstva. 

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  zaživjelo  u 
2007. na Sveučilištu u Rijeci. Usprkos tome bilježe se 
brojne aktivnosti.

U  sklopu  seminara  Strateški  menadžment  na  EF  se 
provodi suradnja s poduzećima u kojima studenti rade 
na  realnom  problemu.  Aktivnosti  studenata  ulaze  u 
konačnu ocjenu, a cjelokupni projekt je na volonterskoj 
bazi.  Izvannastavni  projekti   se  na EF provode preko 
organizacije  studenata  AIESEC  i  pod  vodstvom 
Studentskog  zbora  EF.  Studentski  zbor  GF  je  uz 
financijsku podršku Fakulteta proveo dobrovoljnu akciju 
čišćenja  Velog  vrha  i  dobrotvornu  akciju  „Zaustavimo 
vrijeme, trenutak za Down“. FF planira kroz studentske 
udruge  financijski  pomagati  volontiranje  u  raznim 
tipovima aktivnosti kao što su: Projekt student -mentor, 
međunarodni  susreti  studenata,  radionice  za 
popularizaciju  znanosti.  FTHM  razvija  veliki  broj 
aktivnosti u koje se sustavno uključuju studenti, bilo da 
se  radi  o  projektima  vezanim  za  uspješnu  realizaciju 
nastavnih  sadržaja,  uključivanje  u  projektne  zadatke 
gospodarstva,  jedinica  lokalne  uprave,  strukovnih  ili 
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studentskih  udruga.  Studenti  PrF  već  10  godina 
sudjeluju  u  međunarodnom  natjecanju  simultanog 
suđenja u Beču i Washingtonu. Studenti MF se potiču 
na volontiranje u projektima kojima pomažu osobama s 
posebnim  potrebama,  u  preventivnim  programima  u 
školama, vrtićima i staračkim domovima.

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  šesnaest 
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 edukacija 
studenata  APU  i  organizirana  prodajna  izložba 
„(Do)živjeti  drugačije“,  prva  izložba  likovnih  radova  u 
Republici  Hrvatskoj,  održana  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  život',  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  održivom  razvoju,  čiji  je  konačni 
proizvod  snimanje  i  projekcija  13  kratkih  filmova. 
Zaklada  se,  također,  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.) ostvarili su PoF, FTHM i GF. Suradnja FF i 
osnovnih  i  srednjih  škola  odvija  se  kroz  održavanje 
nastavne/metodičke  prakse  studenata  Fakulteta.  90 
profesora  osnovnih  i  srednjih  škola  su  mentori  te 
sudjeluju u vođenju nastavne prakse. Istu vrstu suradnje 
ostvaruju  i  APU  te  UF.  Nastavnici  i  asistenti  FTHM 
sudjeluju  u  radu  Agencije  za  strukovno  obrazovanje, 
pišu udžbenike i druge nastavne materijale te sudjeluju 
kao  recenzenti  u  ocjeni  predloženih  programa  i 
sadržaja.  FTHM  je  u  suradnji  s  Agencijom  realizirao 
razvojni projekt profila obrazovanja za ciljna zanimanja u 
hotelijerstvu i turizmu. MF trajno surađuje s osnivačima 
vrtića  i  škola  Grada  Rijeke  i  PGŽ-a  i  kojima  se 
kontinuirano provodi zdravstveni odgoj.

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.

 

0

5

10

15

20

T F EF GF FF PoF FT HM PrF M F APU UF

U
di

o 
pr

ih
od

a

Slika 26. Udio prihoda od 
pružanja 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 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 Sveučilište učiniti dinamičnim i 
konkurentnim  u  Europskom  okruženju.  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 
2007. započelo s navedenim aktivnostima i  potrebnim 
institucijskim prilagodbama.

Uključivanje u ERA 
Na FF je u tijeku Mobile Game-Based Learning (mGBL) 
projekt financiran unutar FP6 programa. I  na PoF je u 
tijeku rad na  FP6 projektu mGBL, završen je rad na 
FP6 projektu  CodesNet  i  Tempus projektu  FullAhead. 
PoF je prijavio 5 FP7 projekata, od kojih je  StarNET 
Regio prihvaćen i započinje se s radom u siječnju 2008. 
Prijavljena  su  i  dva  Interreg  projekta. MF  je  u  2007. 
sudjelovao u  6  FP projekata.  GF priprema prijavu  za 
FP7 projekt (REGPOT 2008-1), a FTHM je prijavio 5 EU 
projekata od kojih je u 2007. prihvaćen jedan.

Da  bi  se  ostvario  2.  zadatak ("do  2010.  uspostaviti  
funkcionalan i samoodrživ institucijski sustav podrške za  
prijavu  i  vođenje  FP7  projekata,  predpristupnih  
programa EU i  programa  strukturnih  fondova  EU"),  u 
2007.  je  osnovan  Sveučilišni  Centar  za  znanost  s 
uredima  za  međunarodne  projekte,  evaluaciju 
znanstvenog  rada,  intelektualno  vlasništvo  i  transfer 
tehnologije.  U  uredu  za  međunarodne  projekte  rade 
dvije  osobe  koje  su  se  u  2007.  intenzivno 
osposobljavale,  ali  i  pomagale  sveučilišnim 
nastavnicima pri prijavi projekata. Rezultati su vidljivi u 
povećanju broja projekata (prijavljeno 12 FP7 projekta).
FF  i  PoF  združeno  su  izradili  Pravilnik  o  radu  na 
međunarodnim projektima na razini institucije, što je prvi 
takav  dokument  u  Hrvatskoj  i  na  temelju  kojega  se 
trenutno u MZOŠ-u izrađuje jedinstven pravilnik za cijelu 
državu. Na EF formiran je Ured za europske projekte, 
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potpisano  je  nekoliko  sporazuma  s  inozemnim 
fakultetima i institucijama, a na MF je osnovan Ured za 
međunarodnu  suradnju  koji  pomaže  u  apliciranju  na 
projekte.  Na  TF  je  jedan  djelatnik  imenovan 
Povjerenikom za EU projekte i za EU koordinatora što je 
u znatnoj mjeri poboljšalo dostupnost informacija o FP 
programima znanstvenicima.

U  2007.  nisu  poduzete  aktivnosti  glede  uključivanja 
znanstvenika  s  riječkog  Sveučilišta  u  aktivnosti  Joint  
Research Centra (JRC),  niti  su razrađene aktivnosti  u 
cilju implementacije smjernica Akcijskog plana  Science 
and Society.

Međunarodna  mobilnost  istraživača  s  riječkog 
Sveučilišta  je  zadovoljavajuća  s  obzirom  da  se  ne 
poduzimaju opsežnije institucijske mjere. U 2007. godini 
ukupno je 64 istraživača (oko 6% kada se u obzir uzmu 
znanstveni  novaci)  provelo  u  inozemnim  institucijama 
više od dva tjedna. Stoga je za očekivati da neće biti 
velikih  teškoća  u  ispunjavanju  5.  zadatka  ("Najmanje  
10%  istraživača  godišnje  provesti  će  u  inozemnim  
institucijama više od 2 tjedna"). 

Uključivanje u EHEA
Provedbom  prve  faze  Bolonjskog  procesa  i 
provođenjem 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  2007.  nisu 
zadovoljavajući.  Na  kraju  2007.  bilježi  se  svega  5 
združenih studija na Sveučilištu. Iako postoji razmjerno 
intenzivna suradnja s inozemnim institucijama, još uvijek 
nisu uspostavljeni združeni studiji.

EF  i  MF  provode  združeni  poslijediplomski  studij 
„Organizacija  i  planiranje  u  zdravstvu“,  što  je  primjer 
stjecanja  iskustva  u  unutarnjoj  mobilnosti.  FF  provodi 
združeni doktorski studij sa znanstvenicima Instituta za 
hrvatski  jezik  i  jezikoslovlje  iz  Zagrebu,  a  PoF  izvodi 
jedan poslijediplomski studij u suradnji sa Sveučilištem u 
Trstu  i  Sveučilištem u Sarajevu.  EF i  FF  su  započeli 
pripremu  združenog  poslijediplomskog  programa  s 
inozemnim  institucijama.  FTHM  je  tijekom  2007. 
osigurao  temelje  za  pokretanje  nekoliko  zajedničkih 
studija  s  BIFI,  Austrija  pa  se  u  2008.  očekuje  prvi 
združeni studij iz područja ekonomije, zdravlja i okoliša.

U 2007. nije se sustavno radilo na povećanju razmjene 
studenata  i  nastavnika  na  međunarodnoj  razini.  Zbog 
uvođenja „bologne“ nije bilo moguće u 2007. nastaviti 
prijašnje  trendove mobilnosti.  Ipak,  fakulteti  su  koliko-
toliko sudjelovali u mobilnosti  gostovanjima na stranim 
sveučilištima.  Pojedini fakulteti su se počeli pripremati 
za sudjelovanje u Erasmusu.
TF ima 15 potpisanih ugovora o suradnji s inozemnim 
institucijama, a sudjeluje i u programu CEEPUS. Uz to, 
u  programu  poslijediplomskog  doktorskog  studija 
predviđeno  je  da  svaki  doktorand  treba  provesti 
najmanje 4 mjeseca na drugim domaćim i  inozemnim 
sveučilištima  ili  znanstvenim  institucijama,  što  već 
pozitivno  djeluje  na  poticanje  mobilnosti  znanstvenih 
novaka.

U  2007.  Sveučilište  je  nastavilo  s  organizacijskim 
jačanjem  ureda  za  međunarodne  odnose,  no  nije 
poduzimalo  dodatne  aktivnosti  glede  pripreme  za 
sudjelovanje u  Lifelong Learning Programu (LLP) jer je 
hrvatsko  sudjelovanje  u  tom programu  pomaknuto  za 
2009.  godinu.  RH  mora  potpisati  IPA  sporazum  s 
Europskom  Unijom  kao  preduvjet  za  sudjelovanje  u 
LLP,  što  nije  učinjeno,  pa  ne  iznenađuje  smanjena 
aktivnost sastavnica  Sveučilišta u Rijeci vezana uz ovaj 
zadatak.

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
Prvo izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 
2007.  -  2013.  odnosi  se  na  2007.  godinu  kada  se 

Strategija izrađivala i njezina provedba započela tek u 
drugoj  polovici  godine.  Izvješće  pokazuje  da  je  već  i 
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Provedba strategije na Sveučilištu u Rijeci u 2007. godini

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 Građevinski fakultet
FF Filozofski fakultet
PoF Pomorski fakultet
FTHM Fakultet za turistički i hotelski menadžment
PrF Pravni fakultet
MF Medicinski fakultet
APU Akademija primijenjenih umjetnosti 
UF Učiteljski fakultet
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 Contents

Zahvala
Ovoj  Izvješće  pripremili  su  prof.  dr.  sc.  Pero  Lučin, 
prorektor Sveučilišta u Rijeci,  i  Ana Tomaško, stručna 
suradnica Službe za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
u  Rijeci.  Izvješće  je  izrađeno  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. Jože Perić. Komentarima i 
sugestijama doprinijeli su svi članovi Senata Sveučilišta 
i  mnogi  sveučilišni  nastavnici,  posebice  prof.  dr.  sc. 
Nevenka Ožanić, prof.  dr.  sc.  Saša Zelenika, prof.  dr. 
sc.  Gordan  Jelenić  i  doc.  dr.  sc.  Aleksandra  Deluka-
Tibljaš.

© Sveučilište u Rijeci 2008. 21


