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U VO D N I K

Pred vama je prvi broj časopisa 
„Sova i bitva“.  Vjerojatno 

će se mnogi zapitati zašto baš sova i 
bitva, a sudeći prema brojnim upitima 
mnogi, čak i oni rođeni „na moru“ , ne 
znaju što znači „bitva“.  U „Rječniku 
hrvatskoga jezika“ Vladimir Anić „bitvu“  
objašnjava kao stupić na palubi broda 
i obali koji služi za privezivanje, dok 
u  „Sušačkoj reviji” iz 2004. godine 
Dajna Glavočić  donosi zanimljivu priču 
o povijesti bitve, te između ostaloga 
kaže:  Primorcima, otočanima i svima 
koji se bave plovidbom na moru bitva je 
toliko karakteristična i samorazumljiva 
stvar u njihovom životnom okruženju 
da je već i nezamjetljiva, a opet 
sveprisutna i toliko potrebna 
svakoj luci, te se o njoj ne razmišlja. 
Porijeklo joj seže u vrlo daleku prošlost 
pomorstva, pa i našega kraja. Dakle,  

za bitvu možemo reći da simbolizira 
određenu sigurnost.
Sovu su pak Grci koristili kao 
simbol mudrosti. Njena reputacija 
mudre ptice dolazi otuda što je bila 
glasnik boginje Atene, poznate po mu-
drosti i proročkom daru. Pošto je sova 
mudrost, ona je istovremeno i simbol 
znanja, učenja, meditacije…
I nakon ovih kratkih pojašnjenja dio 
čitatelja će zasigurno naziv časopisa 
prokomentirati riječima „To sve stoji, 
ali gdje je veza s našim Sveučilištem“.  

Odgovor leži u Statutu Sveučilišta u 
Rijeci u kojemu se, između ostaloga 
može pročitati „Grb Sveučilišta ok-
rugla je oblika s crtežom u sredini koji 
predstavlja dvostruko stilizirano slovo 
“R” i ujedno lik sove koji je stiliziran u 
obliku glagoljskog slova “S”. Cijeli crtež 
asocira na bitvu za privezivanje brodova 
i na nakovanj, a leži na podlozi koja 
simbolizira more. I za kraj,  nekoliko 
riječi o koncepciji časopisa. Naime, 
osnovna je ideja pokrenuti časopis koji 
bi „sutra“ trebao biti  samo jedan u nizu 
projekata; uz novu web stranicu, novi 
vizualni identitet Sveučilišta koji se 
ogleda u promotivnim materijalima, radi-
jsku emisiju „Radio Sova“ , televizijsku 
emisiju Sve 
pet(sto), 
Knjigu 
standarda...; 

Elvira  
Marinković 

Škomrlj

kojim bi Sveučilište ostvarilo jedan od 
svojih ciljeva – širom otvorena vrata 
zajednici. Sveučilište ima, poštuje i 
njeguje svoju dugu tradiciju, 
no nove generacije, stasale uz ekran 
računala i sve oblike tehnoloških 
dostignuća i suvremenih medija, 
očekuju otvorenost i spremnost 
za nove izazove. „Sova i bitva“ 
jedan su korak u nastojanju  da se 
„Sveučilište za nove izazove“ što više 
otvori i približi okruženju u kojemu živi i 
djeluje.

Sveuči l iš te 
za nove 
izazove
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KOMUNIKACIJA  JE „DVOSMJERNA ULICA“  

Često govorite o otvorenosti Sveučilišta prema javnosti kao i transparent-
nosti rada uopće. Kako komentirate nedavne kritike koja je rad Sveučilišta 
ocijenila netransparentnim?
- Svima nam je jako dobro poznato da je komunikacija „dvosmjerna ulica“. Iako 
uvijek ima prostora za napredak, mislim da se, bez lažne skromnosti, možemo 
pohvaliti s nekoliko značajnih projekata. Među njima su svakako i nove web 

R A Z G OVO R

Recesi ja
traži  našu 
bol ju 
organizaci ju 

R A Z G OVO R

Naravno, svakako treba  spomenuti i 
svima itekako poznatu činjenicu da je 
prošlu godinu obilježila recesija, dakle, 
bitno nepovoljniji uvjeti za razvoj države 
pa tako i sveučilišta.

Spomenuli ste nastavak velikih 
projekata. Pretpostavljam da se to 
ponajprije odnosi na Sveučilišni 
kampus?
- Naravno. Završetak Kampusa 
najvažniji je projekt Sveučilišta za koji 
ćemo moći reći da je završen kada 
bude zaokružen financijski okvir, 
građevinski i infrastrukturni radovi te 
kad Kampus u potpunosti bude op-
remljen. Dakako, tek onda slijedi 
ostvarivanje konačnog cilja Kampusa 
- njegov život, odnosno pokretanje 
istraživačkih aktivnosti. Iz objektivnih 
razloga, cijeli taj proces malo kasni i 

to uslijed spleta niza okolnosti među 
kojima su i iznimno loše vremenske pri-
like posljednjih mjeseci te nemogućnost 
zatvaranja financijske konstrukcije. 
Ipak, zahvaljujući kreditu Vlade 
Republike Hrvatske i pomoći 
Grada Rijeke, odnosno njihovih 
komunalnih poduzeća, ovaj smo potonji 
problem uspjeli riješiti. 

Spominjete i pokretanje novih pro-
jekata. O čemu je konkretno riječ?
- Vezano uz projekt Sveučilišnog 

PROF. DR. PERO LUČIN, 
REKTOR SVEUČILIŠTA 

 U RIJECI

Kad je 27. travnja prošle godine 
započeo svoj četverogodišnji rektor-

ski mandat, prof. dr. Pero Lučin jasno je 
zacrtao put riječkog Sveučilišta pod nje-
govim vodstvom. Naime, svjestan, kako 
je sam istaknuo, da osim obrazovanja, 
građani od sveučilišta očekuju više ino-
vacija i novih proizvoda te osiguravanje 
mogućnosti natjecanja u globalnim 
utakmicama, on je za cilj postavio 
pozicioniranje Sveučilišta u 
Rijeci među 500 europskih 
sveučilišta, odnosno opredijelio se 
za dinamičan razvoj Sveučilišta koji 
sustavno i organizirano potiče mobil-
nost i razvijanje istraživačkih karijera 
te omogućuje izražavanje talenta i 
poduzetničke energije svakog pojedin-
ca. Odgovore na pitanja što je u tom 
smjeru do sada učinjeno, potražili smo 
u razgovoru s rektorom Sveučilišta u 

Rijeci, prof. dr. sc. Perom Lučinom.

Kako ocjenjujete prvu godinu Vašega 
mandata? Jeste li ostvarili zacrtane 
ciljeve, ideje…?
- Proteklu godinu karakterizira nastavak 
iznimno velikih projekata započetih 
u prethodnom razdoblju, ali, nara-
vno, i pokretanje novih. Osim toga, 
u navedenom razdoblju nastavilo se 
intenzivno raditi na funkcionalnoj inte-
graciji Sveučilišta kao i na njegovom što 
boljem pozicioniranju u zemlji i svijetu. 



ŠETNJA...

Šetnja kroz Kampus malo koga može ostaviti ravnodušnim. U nekadašnjim 
prostorima vojarne već sada se osjeća živost koju sa sobom donose 
mladi ljudi, njihova želja za znanjem, kreativnost i strast za novim  
i boljim. 
    U ovim teškim vremenima krize oni su jedini jamac njezina prevladavanja i 
budućeg razvoja ovoga grada na Rječini, ali i cijeloga kraja, pa i Hrvatske.

stranice Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr)  koje su portalskog karaktera i koje će 
se, budući da su aktivne tek oko mjesec dana, na temelju sugestija akademske 
zajednice, ali i svih korisnika i javnosti, svakim danom poboljšavati. Očekujemo 
da će primjer Sveučilišta pratiti i naše sastavnice te da ćemo tek kada svi 
budemo mogli znati tko što radi moći reći da samo Sveučilište okrenuto zajednici, 
odnosno otvoreno sveučilište, čemu težimo i što je naš cilj.

K A M P U SR A Z G OVO R

Onaj tko je nedavno imao prilike 
prošetati Sveučilišnim kampusom, 

mogao je vidjeti kako je, iako još uvijek 
veliko gradilište, prostor bivše vo-
jarne na Trsatu, dobio obrise budućeg 
„studentskog grada“.  Optimisti će reći 
„Ipak se nešto i stvara…“, a naravno 
skeptici kojih je, nažalost, sve više 
u ovim prilično tamnim  vremenima, 
ustvrdit će kako „još uvijek nije ostvaren 
desetljećima sanjan »riječki san «da 
Rijeka postane sveučilišni grad“. 
    Ipak, na  prostorima nekadašnje vo-

se u prvu fazu Sveučilišnog kampusa 
kroz drugi investicijski kredit. Sva ta ula-
ganja ostvarena su uz tijesnu suradnju 
s Ministarstvom znanosti, obrazovanja 
i športa te uz kreativne politike koje je 
vodilo Sveučilište u Rijeci i sadašnja 
uprava Sveučilišta. Suradnja s resornim 
Ministarstvom temeljila se ne samo na 
povjerenju u projekte Sveučilišta u Ri-
jeci već i na golemom doprinosu koje je 
Sveučilište u Rijeci dalo brojnim nacio-
nalnim projektima Vlade i Ministarstva. 
    Prvi investicijski ciklus korišten je 

K A M P U S

PROSTOR BIVŠE VOJARNE NA TRSATU DOBIO OBRISE 
BUDUĆEG STUDENTSKOG GRADA

Student i 
uskoro u  
„Akropol i 
znanja“ 
Piše Elvira Marinković Škomrlj

jarne već se naziru jasne konture »gra-
da u gradu«. Malo je tko prije sedam 
godina, kada je okončan projektni plan 
Kampusa riječkog Sveučilišta, vjerovao 
da će svjedočiti današnjoj vizuri Trsata. 
Na 37 hektara prostora na kojemu je 
bila smještena vojarna, danas 28 hek-
tara zauzima prostor Kampusa, dok je 9 
predviđeno za Sveučilišnu bolnicu. 
    U razdoblju 2002. – 2008. 
uložena su znatna sred-
stva u fizičku infrastrukturu 
Sveučilišta u Rijeci. Više od 150 
milijuna kuna uloženo je kroz kapitalna 
ulaganja i investicijsko održavanje iz 
Državnog proračuna te prvi investicijski 
kredit. Dodatnih 490 milijuna kuna ulaže 

kampusa, mislim ponajprije na pre-
seljenje Filozofskog, Učiteljskog i 
Građevinskog fakulteta na Kampus, 
ali i sveučilišnih odjela te 
pokretanje novih studijskih 
programa. Pod novim projektima 
podrazumijevam i formiranje novih, 
zajedničkih službi, poput informatičkog i 
računalnog centra, zatim novi laborato-
riji čiji su nositelji, između ostalih, i neki 
naši znanstvenici povratnici. Tako je, 
primjerice, opremljen i započeo s radom 
laboratorij, odnosno novi programi na 
sveučilišnom Odjelu za biotehnologiju, 
zatim na Filozofskom i Građevinskom 
fakultetu te na Akademiji primijenjenih 
umjetnosti. Osim toga, intenzivno radi-
mo i na modelu financiranja studentsk-
og smještaja, ali i na ostalim objektima 
koji će Kampus učiniti samoodrživom 
cjelinom.

već utječe! No, to nas nečemu mora 
i poučiti. Smatram da treba priznati 
napor države da se ne smanje postojeći 
standardi, no moramo biti i svjesni da 
ne možemo očekivati financiranje novih 
projekata javnim sredstvima. Recesija 
traži našu bolju organizaciju te priznanje 
da imamo rezerve kojima, uz bolju orga-
nizaciju, možemo „isplivati“ iz ove nepo-
voljne situacije i to bez narušavanja 
postojećih standarda.  

Razgovarala Karolina Krikšić Vidas

Na koji bi način Kampus trebao 
postati samoodrživa cjelina?
- Prije svega komercijalnim 
iskorištavanjem prostora, ali, naravno, 
i pokretanjem programa cjeloživotnog 
obrazovanja. 

Spomenuli ste recesiju. 
Hoće li ona ozbiljno utjecati 
na daljnji život, rad i razvoj 
Sveučilišta?
- Ne treba se zavaravati, 
naravno da će utjecati i 



...I STUDENTSKO NASELJE...A USKORO

Izgradnja studentskog naselja i društvenog centra označit će završetak I. faze 
izgradnje Kampusa na Trsatu. Početak II. faze obilježit će investicije u 
Odjele za biologiju i kemiju te izgradnja nove zgrade Pomorskoga 
fakulteta. Već sada postoje sve pretpostavke za pripremu projektne dokument-
acije za preseljenje Pomorskog i Ekonomskog fakulteta na Kampus.    

humanističkog i obrazovnog područja. 
    Razvitak prirodnih znanosti 
valja očekivati u novim pro-
storima sveučilišnih odjela 
prirodnih znanosti, a razvoj 
graditeljskih znanosti, u novim 
prostorima Građevinskog fakulteta. 
Iznimno važan segment razvoja 
Sveučilišta u Rijeci jeste oživotvorenje 
Znanstveno-tehnološkog parka 
Sveučilišta u Rijeci (STeP-Ri). 

    Prioritet u investiranju, svakako, 

K A M P U S K A M P U S

za ujednačavanje radnog standarda 
na svim sastavnicama Sveučilišta. 
Sredstva drugog investicijskog ciklusa 
uložena su, najvećim dijelom, u razvitak 
infrastrukture za potrebe humanističkog, 
prirodnog i umjetničkog područja. 

Uređenjem zgrade Akademije 
primijenjenih umjetnosti 
stvoreni su iznimno kvalitetni 
uvjeti za razvitak umjetničkog, 
a završetkom prve faze 
kampusa na Trsatu stvaraju 
se izvrsni uvjeti za razvitak 

da će do 2016. godine, najkasnije 
2017. godine Kampus na Trsatu biti u 
potpunosti izgrađen, što podrazumijeva 
dovršetak ukupno tri faze izgradnje koje 
će od tog područja stvoriti samoodrživ 
prostor u kojem će dnevno cirkulirati 15 
do 20 tisuća ljudi. 

ima studentski smještaj. Novih 750 
smještajnih jedinica trebaju osigurati vi-
soki standard studiranja u Rijeci ali, isto 
tako, njihovo cjelogodišnje korištenje 
za razvoj ljetnih škola, sveučilišnih 
događanja i sportskih natjecanja na 
Sveučilištu i u gradu Rijeci. 
    Razvoj studentskog naselja na Trsatu 
zahtijevat će investiranje u društveni, 
kulturni i sportski život na području 
Kampusa. Stoga se trenutačno stvaraju 
infrastrukturne pretpostavke kroz 
izgradnju projektiranog Društveno-kul-
turnog centra i sportskih terena. 
        
    Područje Kampusa još će 
nekoliko godina biti veliko 
gradilište, jer prema pla-
novima riječkog Sveučilišta sa 
završetkom prve faze izgradnje kreće 
se odmah u drugu, a isti ti planovi kažu 

Druga faza izgradnje Kampusa je Sveučilišna knjižnica, Društveno-kulturni cen-
tar, sportski tereni, te nova zgrade Pomorskog fakulteta i studentskog smještaja, 
dok će treća faza Kampusa obuhvatiti izgradnju objekta temeljnih medicin-
skih znanosti, dogradnju Sveučilišnih odjela, a postoji i mogućnost preseljenja 
Pravnog fakulteta. Sve će to omogućiti razvoj različitih područja, a 
nekadašnja vojarna na Trsatu neće postati samo stjecište mladih 
ljudi, već i „Akropola znanja” riječke regije.



ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKI                                            
PARKI SVEUČILIŠTA U RIJECI – SciCafé

jeti se stvaraju od kolijevke pa do groba, 
dakle neprestano. Ponuda ima na 
sve strane i potrebno je samo odlučiti 
i posegnuti. Ipak je učinak pasivnog 
čitanja s Interneta ili knjige jedna priča, 
dok je interaktivni kontakt na prezen-
taciji, predavanju ili samo razgovoru, 
potpuno druga priča. Iako su upravo 
mladi ljudi usmjereni uglavnom na nove 
tehnologije komunikacije, ne treba 
smetnuti s uma da je „živa riječ“ i osobni 
kontakt ono što pohranjujemo zauvijek 
u sjećanju.

interaktivne radionice, „uz kavicu“. S obzirom da se održava upravo u prijemnom 
dijelu zgrade, komforni naslonjači Café-a  zacijelo su pridonijeli ležernoj prezen-
taciji ozbiljnih tema. STeP Ri svoje večeri organizira i do nekoliko puta 
mjesečno kao i prikazivanje video, odnosno filmskih uradaka, ulaz 
je slobodan, sudjelovanje poželjno, a poziv upućen svima!

U okviru novoutemeljenog Znanstveno-tehnologijskog parka koji se smjestio un-
utar sveučilišnoga kampusa na Trsatu pokrenut je program promicanja znanosti 
i znanstvenih tema kroz popularna predavanja, prezentacije i atraktivne film-
ove. STeP Ri (Science and Technology Park Rijeka), skraćeno nazvan „Riječki 
znanstveni park” dosjetio se na zanimljiv način popularizirati znanost u obliku 

Što je znanost i kakva je percepcija 
tog pojma u javnosti? Nažalost, 

odgovore na ova pitanja susrećemo 
gotovo svakodnevno u žrvnju života 
koji vodu navodi na druge tokove, 
često one široj javnosti „pitkije“, žute…. 
Jačanje uloge marketinga u popular-

izaciji znanosti, istraživanja i 
otkrića prihvaćena je u svim 
akademskim zajednicama 
svijeta, s većim ili manjim 
učinkom. Najvažniji je di-
rektni, učinkoviti utjecaj na 

ŠTO ČINIMO KAKO BI POTAKLI ZANIMANJE JAVNOSTI ZA 
BRŽE I KVALITETNIJE UKLJUČIVANJE U OBRAZOVANJE I 

ISTRAŽIVANJE

Znanost 
nepresušan 
izvor 
odgovora

mlade ljude koji tek grade svoj životni 
put. Kako se ulazak u sferu akadem-
skoga ne bi shvaćao samo kao tek 
puki upis na fakultet koji će omogućiti 
stjecanje papira zvanog diploma ili 
svjedodžba, ciljane aktivnosti na 
popularizaciji znanosti trebale 
bi utjecati na širinu svijesti i 
polučiti uspjeh. Sveprisutni internet 
najučinkovitije je mjesto! I doista, što 
god željeli doznati najjednostavnije ćete 
pronaći uz pomoć brojnih, sve sofistici-
ranijih tražilica. Ali to su samo informaci-

je koje odgovaraju na pitanje ŠTO! Ono 
pravo, što predstavlja izazov svakome, 
pa i najmanje ambicioznom pojedincu, 
odgovor je na pitanje KAKO i ZAŠTO.

Da bi to doznali potrebno je pokre-
nuti se u onom istraživačkom 
smjeru, nepoznatom, novom 
i nadasve uzbudljivom, poput 
kretanja na put u nepoznato. Oboružani 
voljom i strpljenjem, upravo znanost 
nam nudi nepresušan izvor odgovora 
koje jednostavno treba istražiti. Preduv-

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

Piše Jagoda Lesica Ježina



ZAKLADA SVEUČILIŠTA

Laboratorij slave (FameLab) je natjecanje u trominutnom izlaganju 
znanstvenih tema na jednostavan način, razumljiv svima bez 
korištenja računalne prezentacije. Jedina dopuštena pomagala su rekviziti 
koje sam natjecatelj može donijeti na pozornicu i montirati u najviše tride-
set sekundi. Ovo je natjecanje prvi put održano 2005. godine 
u sklopu Festivala znanosti u Cheltenhamu, Velika Britanija. 
Preko British Council-a natjecanje se 2007. proširilo i na 9 dodatnih ze-
malja jugoistočne Europe. Od 2008. organizira se i međunarodna inačica 
natjecanja u kojem sudjeluju pobjednici iz svih 9 zemalja koje se održava u 
sklopu Festivala znanosti u Cheltenhamu. Godine 2010. broj sudionika je 
povećan za dodatnih 5 zemalja iz cijeloga svijeta. 
Ne znam kako bih ukratko opisao sve ono što mi je Laboratorij slave donio, 
no kada bih morao sve staviti u jednu rečenicu ona bi otprilike glasila: 
samopouzdanje, nove vještine prezentiranja, poklone, putovanja, nova 
poznanstva i prijateljstva, inspiraciju za daljnje aktivnosti u području popu-
larizacije znanosti i neku vrstu slave. S druge strane, uzeo mi je malo slo-

bodnog vremena koje sam potrošio na pripremanje prezentacije. Iznena-
dila me je velika posjećenost Festivala znanosti u Cheltenhamu, ljudi koji 
su čekali u redovima za predavanje poznatih znanstvenika. Kod nas se 
u redovima čeka samo ako dolazi neka rock zvijezda ili stigne neka nova 
tehnološka naprava, ali čekanje u redu za znanstvena predavanja 
još nisam vidio. Laboratorij slave svakako bih preporučio svima koji 
vole znanost i smatraju potrebnim pričati o znanosti svima pa i onima koje 
znanost uopće ne zanima. Prihvatite izazov i upustite se u avanturu zvanu 
FameLab jer kao što i slogan ovog natjecanja kaže, možda ste vi novo lice 
znanosti. 

LABORATORIJ SLAVE by Marko Košiček, dipl.ing., 
Laboratorij za molekularnu neurofarmakologiju Zavoda za molekularnu 
medicinu, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

U akciju se uključio i poznati riječki strip crtač Ivan Mišković koji je posebno za tu 
prigodu izradio seriju „8 x crno“ s motivima poznatih znanstvenika, umjet-
nika i značajnih ličnosti koji su živjeli ili djelovali u Rijeci, odnosno 
na širem području regije. Prvi je puta održana 2006. godine te polučila veliko 
zanimanje Riječana.

ZNANOST I DRUŠTVO jedan je od programa pokrenut u suradnji s Novim 
listom kroz koji se potiče percepcija znanosti. Predavanja eminentnih gostiju, 
vrsno prezentiranih u najpoznatijoj regionalnoj dnevnoj tiskovini rezul-
tirala su dobrim odzivom javnosti. 

RIJEKA Z(N)A ZNANJE  dobrotvorna je akcija prikupljanja sredstava za 
financiranje djelatnosti akademske zajednice uz promicanje ideje društva znanja. 

•

•

Sveučilište u Rijeci trudi se obogaćivati 
svoju akademsku ponudu iz godine u 
godinu. Pokazalo se nedostatnim puko 
objavljivanje ili najavljivanje jer je smjer 
komunikacije jednostran, previše aka-
demski štur. Na tragu tih saznanja, vrsta 

ponude za upijanje znanja 
mijenja se sve brže i češće. 
Načini prezentacije su bolji, 

maštovitiji, a time i učinkovitiji. Ne treba 
zanemariti ogromnu ulogu medija koji 
sve to na najbrži način prenose u svijest 
javnosti pa je okosnica svakog nasto-
janja prilagođena upravo na taj način. 
Jer i oni, kao i auditorij su probirljivi 
i „na cijeni“ je uglavnom atraktivan 
materijal. Da su pojedinci, institucije i 
udruge riječkoga Sveučilišta to prihvatili 
pokazuju i hvale vrijedne aktivnosti koje 
poduzimaju. Cilj je visoko postavljen 
jer je namijenjen prije svega onima koji 
dolaze!

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E



PET FAZAPREMA DRUŠVU ZNANJA

Ukl jučivanje 
u europski 
is t raživački 
prostor 

S ciljem uključivanja u europski 
istraživački prostor, unapređenja 

kvalitete znanstvenog istraživača, 
odnosno stvaranja boljih uvjeta za rad i 
razvoj karijere znanstvenih istraživača 
te stvaranja okvira za slobodni protok 
znanja, u listopadu 2009. godine na 
Sveučilištu u Rijeci je pokrenut projekt 
„Strategija ljudskih resursa za znanst-
vene istraživače“. Riječ je o projektu koji 
je Europska komisija osmislila kao me-
hanizam za pomoć istraživačkim 
ustanovama pri implementaciji Eu-
ropske povelje za istraživače i Kodeksa 
o novačenju istraživača sastavljenih 

Andrije Mohorovičića, riječkoga 
znanstvenika. British Council obo-
gatio je program Festivala ekskluz-
ivnom izložbom pobjedničkih 
fotografija iz natjecanja „Fotograf 
godine” časopisa Wildlife koje 
zajedno organiziraju Prirodoslovni 
muzej u Londonu i časopis BBC 
Wildlife. 

Manifestacije prema društvu znanja s popularnim temama predstavljaju okos-
nicu popularizacije znanosti uopće, budući da je publicitet izniman zahvaljujući 
zajedničkom sudjelovanju svih visokoškolskih institucija na području zemlje. 
Ulaz na Festival znanosti je slobodan, a po školama se održavaju i 
brojne radionice koje, vjerujemo motiviraju mlade ljude za istraživanje i stjecanje 
novih znanja.

Projekt koji vodi prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica za nastavu i 
studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci, sastoji se od pet osnovnih faza koje bi na 
riječkome sveučilištu trebale biti provedene do 30. ožujka 2014. godine.
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Udruga Zlatni rez  riječkoga Sveučilišta, ujedno i dobitnik poseb-
noga rektorovog Priznanja za zasluge u promicanju znanstvene djelatnosti 
Sveučilišta u Rijeci za 2008. godinu, jedan je od organizatora najpoznatije 
manifestacija u svijetu posvećene proslavi znanosti, Festivala znanosti. U 
Hrvatskoj se ova manifestacija održava već osmu godinu zaredom u travnju i 
to u nizu gradova diljem zemlje. Nositelji organizacije osim Zlatnoga reza su 
sva hrvatska sveučilišta u suradnji s British Councilom i Tehničkim muzejom u 
Zagrebu, a pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa. Svrha Festivala je približiti znanost i znanstvenike najširoj 
javnosti, odnosno informirati o aktivnostima i rezultatima 
na području znanosti. S tim ciljem, na mjestima održavanja Festivala 
održane su ove godine brojne aktivnosti koje su obuhvatile više od 25.000 su-
dionika, mahom srednjoškolaca i studenata, no također i građana svih ostalih 
uzrasta. Radi se o susretu sa znanošću na zabavan i razumljiv način.
Svaku festivalsku godinu obilježava određena, aktualna tema, a ovogodišnja 
je bila posvećena Zemlji, odnosno poljima znanosti koje se njome bave od 
geografije, geologije, geodezije do geofizike i ekologije. Uz to, obilježena 
je i 100. obljetnica otkrića plohe diskontinuiteta, jednog od 
najvećih otkrića 20. stoljeća u seizmologiji, hrvatskoga geofizičara 

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

SVEUČILIŠTE U RIJECI PRVO JE U HRVATSKOJ POT-
PISALO DEKLARACIJU KOJOM PRIHVAĆA POVELJU I 

KODEKS EUROPSKE KOMISIJE 

s namjerom unapređenja mogućnosti 
zapošljavanja i povećanja vrijednosti 
istraživačke karijere kao vitalnih el-
emenata strategije poticanja rasta 
ekonomije i zapošljavanja te uspostave 
European Research Area.

Prve tri faze projekta koje 
obuhvaćaju interne analize 
istraživačke institucije s ciljem 
usporedbe institucijskih praksi s princip-
ima Povelje i Kodeksa, zatim javno ob-
javljivanje ključnih rezultata navedene 

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E



SUSTAV AKREDITACIJEPRIORITET

analize kroz „Strategiju ljudskih resursa 
za istraživače koja uključuje Povelju 
i Kodeks“ te upoznavanje Europske 
komisije s navedenom Strategijom već 
su provedene, a trenutačno je u 
tijeku provedba četvrte faze 
- institucijske implementacije Strategije 
ljudskih resursa za istraživače koja 
uključuje Povelju i Kodeks te provedba 
samovrednovanja putem internih meha-
nizama osiguranja kvalitete (svake dvije 
godine) koja bi trebala završiti 
do 30. ožujka 2012. godine i 
koja uključuje i eventualno 
ažuriranje Strategije. Posljed-
nja, peta faza projekta podrazumijeva 
vanjsko vrednovanje koje bi se provo-
dilo svake četiri godine, a provedba 
ove faze najavljena je za razdoblje od 

30. ožujka 2012. do 30. ožujka 2014. 
godine.
- Sveučilište u Rijeci prvo je 
Sveučilište u Republici Hrvats-
koj koje je potpisalo deklara-
ciju kojom prihvaća Povelju 
i Kodeks i jedno je od tridesetak 

europskih institucija i jedina u 
RH koje su uključene u pilot 
projekt implementacije ovih 
dokumenta kroz ovaj projekt. 
 

Karolina Krikšić Vidas          

Kako bi omogućilo stalno obrazovan-
je i osobni razvoj svakog pojedinca, 

bez obzira na dob i prethodno stečeno 
obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je 
osnovalo službu za cjeloživotno ob-
razovanje. Riječ je o nizu programa 
cjeloživotnog učenja koji su otvoreni lju-
dima svih životnih dobi, pa tako i onima 
treće životne dobi („Sveučilište za 3. 
dob“), odnosno ideji povećanja 
broja nestudijskih programa 
koja je proizašla iz Strategije Sveučilišta 

u Rijeci 2007.-2013. 
- Budući da su na sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci već postojali 
određeni nestudijski programi koji 
su zainteresiranima omogućavali 
usavršavanje ili pak stjecanje novih 
vještina i znanja, kao jedan od prvih 
zadataka službe za cjeloživotno obra-
zovanje nametnulo se osmišljavanje 
sustava akreditiranja takvih programa 
koji bi (ukoliko recenzenti odobre pro-
gram) polaznicima donosili i određeni 

U prvoj polovini 2009. godine donesen Pravilnik o vrednovanju programa 
cjeloživotnog učenja u kojem je detaljno razrađen sustav akreditacije takvih 
programa, napominje Baljak dodajući da programi cjeloživotnog obrazovanja 
uključuje i tzv. razlikovne godine, odnosno programe koji omogućuju prijelaz s 
preddiplomskog stručnog na diplomski sveučilišni studij.

Naš je prioritet uključivanje Sveučilišta u Rijeci u europski istraživački 
prostor i stvaranje europskih uvjeta znanstvenog rada, istaknula je 
voditeljica projekta Snježana Prijić-Samaržija napominjući da implemen-
tacija Povelje i Kodeksa kroz ovaj projekt regulira pitanja mobilnosti istraživača, 
financiranja, znanstvene izvrsnosti, informiranosti, nadogradnje institucionalne 
regulative, edukacije u vještinama i kompetencijama, etičnosti, pravne sigurnosti, 
selekcijskih postupaka, statusa mentora  i niz drugih pitanja.   

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

OSNOVANA SLUŽBA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Sveuči l iš te 
za „t reću 
dob “



SJAJAN POČETAK

Zadovoljstvo organizatora, izvođača, pokrovitelja i, naravno, 
samih studenata zbog kojih je manifestacija i organizirana, jamči 
da će i sljedeće godine, uz već tradicionalnu vladavinu maškara, 
Rjekom opet zavladati i – studenti.

Cilj nam je primjenjivati standarde 
kvalitete kao i za Sveučilišne studije što 
na koncu omogućava korištenje 
kredita ostvarenih na programi-
ma cjeloživotnog obrazovanja za  
izgrađivanje i dograđivanje akadem-
skog i kvalifikacijskog profila.

Z N A N O S T  I  V I S O KO 
O B R A Z OVA N J E

S T U D E N T I

broj ECTS bodova, objašnjava stručni 
suradnik za cjeloživotno obrazovanje 
Zoran Baljak. 

U službi za cjeloživotno obrazovanje 
trenutačno se radi na izradi nacrta 
Pravilnika o priznavanju prethodnog 
učenja kojim bi se omogućilo priznavan-
je znanja, vještina i kompetencija 
stjecanih izvan Sveučilišta u 
Rijeci. Posebno uspješnim se poka-
zao i program „Sveučilište za treću dob“ 
pokrenut u suradnji s Gradom Rijekom i 
Gradom Opatijom.
- U okviru tog programa, građanima 
starijim od 55 godina su ponuđeni povo-
ljni neformalni oblici obrazovanja. Tako 
je tijekom prošle godine ukupno 64 po-
laznika završilo programe „Hortikultura“, 
„Kako sačuvati zdravlje“ i „Osobne 
financije“, a za ovu smo kalendarsku 

godinu predvidjeli dva ciklusa pro-
grama, objašnjava Baljak napominjući 
da je u prvom ciklusu sudjelova-
lo ukupno 80 polaznika kojima 
su bili ponuđeni programi iz hortikulture, 
psihologije i kiparstva, a drugi ciklus s 

novim, jednako zanimljivim 
programima najavljen je za 
jesen. 

Karolina KRIKŠIĆ VIDAS

PO PRVI PUT U RIJECI OBILJEŽEN STUDENTSKI DAN

Rijekom
zavladal i 
student i

Svi oni koji si ne mogu predočiti 
kakvom će atmosferom odi-

sati Sveučilišni kampus na Trsatu 
kada postane „dom“ većine fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, dobru su predodžbu 
mogli dobiti ukoliko su se u petak, 
7. svibnja, zatekli u samom središtu 
Rijeke. Naime, tog je dana po prvi put 
u Rijeci obilježen Studentski dan koji 
je prošao u znaku zabave, druženja, 
sporta i razmišljanja o zaposlenju nakon 
završenog studija. Riječ je o mani-
festaciji koju je organizirao Studentski 
zbor Sveučilišta u Rijeci, a kojoj su, 
iako je prva po redu, svesrdnu podršku 
dali Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i 

CILJ



HVALA SPONZORIMA

Prvi Studentski dan orgnizirao je SZ, uz pomoć udruga EESTEC, FOSS-Me-
dRi, AIESEC te Savjeta mladih PGŽ-a i RŠSS-a koji se pobrinuo za sportski dio 
manifestacije. Pokrovitelji Studentskog dana bili su Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka 
i Primorsko-goranska županija, a medijski su cijeli događaj najavljivali i pratili Radio 
Trsat, Novi list, Radio Rijeka - Radio Sova te televizijska emisija Sve Pet(sto).
U svojstvu sponzora, ovu su studentsku inicijativi podržali Coca-Cola, Jamnica, 
Zagrebačka pivovara i Erste banka.     

S T U D E N T I S T U D E N T I

riječka grupa Mandrili, Edo Maajka, 
Hladno pivo te DJ Ivan Mastermix koji 
su posve napunili šator postavljen na 
Gatu Karoline Riječke, ali, zapravo i 
cijelu Rivu budući da postavljeni šator 
nije mogao primiti sve riječke studente, 
a prije večernje zabave, na Korzu je bila 
ponuđena sportska zabava. U sklopu 
nje, svi zainteresirani mogli su se 
okušati u nogometu, speed badmintonu, 
kangoo jumpingu, zumba fitnessu, ca-
poeiri ili pak uvijek zabavnom graničaru. 

dentskog predstavničkog tijela.            
- Ideja je vrlo slična onoj koja je već 
neko vrijeme prisutna na brojnim eu-
ropskim sveučilištma, a uglavnom se 
temelji na glazbenom programu i pred-
stavljanju studenstkih udruga. Mi smo 

pak tu ideju odlučili obogatiti 
sportskim programom i Job 
Fairom i na taj način ponu-
diti još zanimljiviji i kvalitetniji 
sadržaj, a ostvarenim smo i 
više negoli zadovoljni. 
Na koncertu su nastupili 

Osim za glazbu i sport, studenti su ve-
liko zanimanje pokazali i za buduće za-
poslenje pa je tako veliki broj njih, 
pogotovo onih na posljednjim 
studijskim godinama i apsol-
venti kao najzanimljiviji dio Studen-
stkog dana izdvojio Job Fair. Kako je 
istaknuo Ivan Roje, Job Fair je okupio 
31 tvrtku te je studentima ponudio široki 
spektar poslodavaca – od kazališta 
preko inženjerskih tvrtki do medicinskih 
klinika. 

Karolina KRIKŠIĆ VIDAS

TOP DESET PO IZBORU STUDENATA

Kako 
razumjet i 
generaci ju 
Y?

Chester, predsjednik američke konzul-
tantske tvrtke Generation Why, koja se 
bavi savjetovanjem o izazovima s gen-
eracijom Y, objašnjava da svi profesori 
imaju neke primjedbe – od profesora 
tjelesnog do dekana.
Prema njegovom mišljenju današnji 
mladi i njihovi roditelji studiranju 
pristupaju na različit način 
zbog dva osnovna razloga. Kao 
prvo, njihovi su roditelji djelomično žrtve 
radne etike baby boomera (rođenih 
nakon 2. svjetskog rata).
„Zbog toga su često bili opterećeni 
poslom i prekovremenim radom, pa i 
to malo vremena koje su provodili s 

ERIC CHESTER, PREDSJEDNIK AMERIČKE 
KONZULTANTSKE TVRTKE GENERATION WHY

Pripadnici nove generacije stude-
nata, rođenih nakon 1980. godine, 

poznatije i kao generacija Y žele više 
samostalnosti od bilo koje druge gener-
acije, žele samostalno donositi odluke i 
stvarati zaključke. Upravo ih zbog toga 
često krasi epitet neradnika, studenata 
koji ne žele igrati po pravilima, ili pak, 
prezahtjevnih osoba koje stalno žele 
priznanja za svoj rad.
 Međutim, jesu li oni zaista toliko različiti 
od studenata od prije 10 ili 20 godina? 
Nisu li djeca i danas, samo djeca? Eric 

djetetom u vrijeme njegova razvoja, 
nisu razgovarali o potrebi za marljivim 
učenjem i stalnoj želji za napretkom’’, 
objašnjava Chester. Osim toga, dodaje, 
pop kultura ne uči mlade koji su ključni 
čimbenici koji vode do uspjeha.

Naime, mladi svakodnevno gledaju 
slavne osobe kako se bogate, a mnogi 
su svoju slavu i bogatstvo stekli zbog 
nedoličnog ponašanja i bez značajnog 
društvenog doprinosa. To stvara pomu 
tnju među mladima, jer uživaju u 

1. Prvi studentski sveučilišni pravobranitelj
Riječko Sveučilište početkom 2009. godine  dobilo je prvog studentskog 
sveučilišnog pravobranitelja. Svrha pravobranitelja je zaštita svih zakonom i 
drugim pravnim dokumentima stečenih studentskih prava. 
2. Riječka studentska udruga
RSU osnovana je 19. siječnja 2009. godine. Potreba osnivanja nove stu-
dentske udruge proizašla je iz činjenice da je Sveučilište u Rijeci u zadnjih 

Primorsko-goranska županija. Tako je 
gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel 
već na samom otvaranju manifestacije 
ključ grada s punim povjerenjem povje-
rio studentima, a oni su – sudeći 
po sadržajima koji su pripremi-
li i pozitivnim vibracijama koje 
su se zarazno širile s riječkoga 
Korza i Gata Karoline Riječke 
na ostale dijelove grada – to povjerenje 
itekako opravdali. 
Kako smo saznali od predsjednika 
Studentskoga zbora Sveučilišta u 
Rijeci Ivana Roje, ideja o organiziranju 
jedinstvenog događaja koji bi na jednom 
mjestu okupio sve studente riječkoga 
sveučilišta pojavila se prije godinu 
dana, odnosno pri osmišljavanju plana 
i programa rada Studentskoga zbora 
kojem se pristupilo odmah nakon što su 
preuzeli vodstvo ovoga najvišeg stu-



S T U D E N T I S T U D E N T I

poslužuju izravno na pladnju.
Zbog toga je potrebno izmijeniti način 
školovanja i percepciju o mladima te sh-
vatiti da ta generacija nije nemarna, već 
samo različita od ostalih. Svijet u kojem 
odrastaju znatno je drugačiji od onoga 
u kojem su odrastale starije generacije 
i mladi neće cijeniti posao jednako kao 
njihovi prethodnici.

No, to ne znači da zbog toga neće biti 
korisni timski igrači i vjerni poslodavcu 
za kojeg rade, sve dok ih on razumije. 
„Zbližite se s njima kroz neformalne 
razgovore. Saznajte što ih pokreće, 
koju vrstu glazbe slušaju, što im podiže 
adrenalin, koji su im najdraži web site-
ovi (Facebook?) ili koji su njihovi uzori 
iz mladosti. Ne morate im biti prijatelji, 
jer oni to niti ne žele. Od menadžera 
očekuju da im bude šef, da ih vodi 

pa se lakše i prilagođavaju, od čega 
znatan dio generacije X (rođeni između 
1968.-1980.) i baby boomera strahuje 
zato jer se radi o njihovim neupitnim 
komparativnim prednostima kod npr. 
prijave za neki posao. 

Chester objašnjava da su 
mladi svjesni da im nedostaje 
znanja i vještina kojima će 
impresionirati poslodavce 
i napredovati u karijeri, ali 
su zbog tehnologije također 
navikli da im se informacije 

i najvažnije – da im bude mentor’’, 
objašnjava Chester.
Mnoge kompanije prepoznale su ova-
kav način rada s mladima kao jedini re-
cept za dugoročnu konkurentnost i kroz 
vrlo kratko vrijeme vidjele prve pozitivne 
pomake. Potrebno je biti svjestan da 
se generacija Y neće promijeniti sve 
dok ne uoče da je profesoru stalo do 
njih te njihovog akademskog i osobnog 
razvoja.

Teo Božanić
tbozanic@pfri.hr

nekoliko akademskih godina doživjelo drastično povećanje broja studenata. Za sve 
informacije o Udruzi možete se javiti na e-mail rsu.rijeka@gmail.com. 
3. Unisport
Iz godine u godinu studenti Sveučilišta u Rijeci odmjeravaju snage u raznim 
sportovima od nogometa i košarke do vaterpola i cageball-a.  Rezultati su sve 
bolji i aktivnih studenata je sve više.  Zapaženi rezultati se ostvaruju i na europ-

Kol iko 
i  kako 
učimo?  

Stari model obrazovanja, nova Bolon-
ja, novija Bolonja i najnovija Bolon-

ja. Četiri modela studiranja, a koliko 
je modela učenja? Učimo li u društvu, 
knjižnici, sobi ili možda na balkonu? 
Na glas ili u sebi? Načina učenja 
je mnogo, više nego načina 
studiranja. Prema tomu, svatko 
može odabrati onaj koji mu odgovara i, 
naravno, donosi željeni učinak.
Model učenja ovisi o tome na kojem ste 
fakultetu i što studirate. Ako primjerice 

studirate matematiku učit ćete i vježbati 
svaki dan barem sat vremena. Isto je 
sa svim predmetima koji zahtijevaju 
bilo kakvu vježbu poput fizike, logike, 
statistike ili informatike. Predmete koji 
se uče napamet i ne zahtijevaju vježbu 
uglavnom se uče par dana prije ispita. 
Rijetki su oni koji nakon svakog preda-
vanja barem prouče odrađeno 
gradivo. Iako je, po najnovi-
joj Bolonji takvo utvrđivanje 
gradiva  poželjno. 

Studenti rijetko uče u grupi, osim ako 
to opet nisu predmeti poput matema-
tike ili logike koji zahtijevaju vježbu 
i međusobne instrukcije. Uči se po 
mogućnosti doma, i to za stolom, jer u 
krevetu nekako sve navodi na spavanje. 
Oni kojima učenje kod kuće  previše 
pozornosti odlazi na TV, hranu ili mo-
bitel odlaze učiti u Sveučilišni knjižnicu 
koja je samo zbog njih i produljila svoje 
radno vrijeme do sedam ujutro. 
Noć ili dan, opet individualni odabir. 
Uglavnom se uči po noći, jer po danu 

skim sveučilišnim prvenstvima. Kako bi o dobrim rezultatima mogli čitati svi stu-
denti odlučio se pobrinuti predsjednik Riječkog športskog sveučilišnog saveza 
Haris Pavletić i glavna urednica Unisporta Tanja Milić. Ako ste zainteresirani za 
sudjelovanje u nastajanju Unisporta javite se na tanja.milic@gmail.com. 
 4. Noćni rad Sveučilišne knjižnice
U ožujku se krenulo s pilot-projektom o noćnom radu Sveučilišne knjižnice. Pilot-

‘’luksuzu’’ koji su im omogućili roditelji, 
ali ne znaju kako se luksuz stječe na 
ispravan način.
‘’Današnji studenti pamte imena, 
događaje i jednadžbe, ali nakon 
završetka školovanja ne znaju koliko je
 važno ne kasniti na posao, pristojno se 
odijevati, slijediti upute i svakodnevno 
se truditi svoj posao obaviti najbolje 
što znaju. Pravila društvenog 
ponašanja su u načelu ostala 
ista, ali mlade, nažalost nisu 
učili tim pravilima. U timskim spor-
tovima svi igrači pobjedničke momčadi 
dobivaju medalje jer su u pobjedničkom 
timu, ali mladima nitko nije objasnio ko-
liko je tom uspjehu pridonio naporan rad 
svakog pojedinca’’, upozorava on.

To ne znači da su nesposobni, jer su 
odrastali na tehnologiji i promjenama, 



6. Jedan svijet – jedna borba
Na proljeće krenule su prve studentske blokade. Pod sloganom „Jedan svijet- 
jedna borba“  dio studenata blokirao je nastavu na fakultetima diljem zemlje, ali i 
u mnogim drugim državama svijeta. Tražilo se besplatno obrazovanje za sve, no 
ništa se nije ostvarilo. Nedavno je objavljena vijest o besplatnom studiranju za 
buduće brucoše, no to ne znači i ispunjenje zahtijeva.

projekt je trajao šest mjeseci i zbog izuzetno dobrih rezultata, projekt je nastav-
ljen. Knjižnica sada radi do sedam sati ujutro. 
5. Sveučilišni dan sporta
Po prvi puta u cijeloj Hrvatskoj održan je sveučilišni dan sporta. Ove godine, 
točnije 7. svibnja Studenstki dan upotpunjen je nizom novih sadržaja  i  naravno 
oduševio sve studente, ali i širu javnost. 
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predavanja, jer ste tada još koncentrira-
ni na fakultetske obaveze, a predvečer 
odnosno noć ostavite za kave ili kino. 
Naravno, ne zaboravite jesti.
Na glas ili u sebi? Ako je koncen-
tracija dobra može se učiti u 
sebi, no ako vam misli lutaju 
bolje je učiti na glas jer ćete se 
usredotočiti na izgovorene riječi. Lakše 
ćete raspoznati bitno od nebitnoga, te to 
onda i zapisati ili podcrtati. 

No, kako uz Facebook, kave, TV i lijepo 
vrijeme uopće početi učiti? Po najnovijoj 
Bolonji rokovi kolokvija su toliko zgus-
nuti da bi svakodnevno trebali učiti. Do 
kolokvija ima mjesec dana, pa tri tjedna 
i tako dalje. Slobodno vrijeme između 
predavanja može se i korisnije iskoristiti 
umjesto odlaženja na kave i „lunjanja“ 
po gradu. Nemojte besposleno gubiti 

osim što su predavanja, ako je lijepo 
vrijeme, kave su jednostavno nezaobi-
lazne. Preporuka je učiti odmah nakon 

dragocjeno vrijeme jer to je pravi način 
kako izgubiti volju za učenjem ili bilo čim 
korisnim. Ljeto će vam početi u lipnju i 
trajati do listopada, sasvim dovoljno vre-
mena za kave, ljenčarenje i dugosatne 
shoppinge. I nemojte reći kako vam je 
sve ovo jasno, jer nitko ni ne sumnja u 
to. Ovo je samo podsjetnik kojeg biste 
se trebali pridržavati.

Iva Sušić
isusic@ffri.hr

Znate l i 
čemu služi 
X- ica?

Svi znate za studentske povlastice 
poput  x-ice i jeftinije pokazne karte. 
No,  jeste li  upoznati sa studentskim 
popustima u trgovinama, teretanama..? 
Studentski život, nažalost, znači i 
mnoga odricanja. Samo za vas istražili 
smo gdje u Rijeci možete uštedjeti koju 
kunu i lagodnije živjeti.

Za sve koji vole putovati ili pak žive van 

Rijeke, a ovdje studiraju čekaju popusti 
u Hrvatskim željeznicama i Autotransu. 
Ako preferirate vlak, imate popust od 
50% uz predočenje indeksa na poslovni 
vlak u 16.55. Možete također naprav-
iti iskaznicu čija je cijena 30 kuna uz 
predočenje indeksa. Treba vam još slika 
i imate popust od 30%. U Autotransu 
pak za iskaznicu od 20 kuna trebate 
predočiti osobnu iskaznicu, potvrdu 
fakulteta i manju sliku. Popust od 30% 
na povratku kartu imate na udaljenosti 
od 50 do 100 km. Ako je udaljenost 
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one duže od 145 minuta za 25 kuna. 
HNK Ivan pl. Zajc (www.hnk-zajc.hr) 
studentima omogućuje studentsku pret-
platu s 50% popusta za 7 predstava. 

 Neke teretane omogućuju popuste 
samo studentima – brucošima 
u sklopu tjelesne kulture. 
Tako u Blue Gymu, Omla-
dinska 8 i Istarska ulica na 
Kantridi, možete vježbati od  
8 – 16 sati, dva puta tjedno 
za 160 kuna. Champion Gym, 

veća od 100 km, onda imate popust od 
40% na kartu u jednom smjeru ili 50% 
na povratnu kartu. 

Za šopingholičarke tu je popust od 
10% uz predočenje x-ice u Magminim 
dućanima: Miss Selfridge, Urban Re-
public, Top Shop. Također, ako vas 
pak zanimaju svečana odijela 
možete ostvariti popust od 
10% u svim RIO dućanima uz 
predočenje indeksa.
Kad se umorite od putovanja i shop-
pinga zaputite se u kino ili kazalište. 
Cinestar (www.blitz-cinestar.hr) redovi-
tim studentima nudi studentsku karticu. 
Potrebno je ispuniti i predati pristupnicu, 
a prilikom predaje pristupnice potrebno 
je predočiti indeks i osobnu iskaznicu, 
te jednokratno uplatiti 9 kn. Filmove  do 
145 minuta gledati ćete za 22 kune, a 

Barčićeva 9, neovisno o tjelesnoj kulturi 
omogućuje vam dva puta tjedno cijeli 
dan za 160 kuna. Također i Scorpion, 
Milana Butkovića 2, dva puta tjedno 
od  9-16 za 140  ili 180 kuna cijeli dan. 
Na bazenima Kantrida dnevna ulaznica 
je 10, a mjesečna 100 kuna i to vam 
vrijedi za svakodnevno korištenje 
bazena u terminima za građanstvo. U 
zimskim mjesecima skijajte students-
kom srijedom na Platku 50% jeftinije 
uz predočenje indeksa ili potvrde sa 
fakulteta da ste redovan student.

Ako sve ovo nije dovoljno možete 
napraviti iskaznicu EURO<26 (www.
euro26.hr) za mlade od 14 do 26 go-
dina. Riječ je o europskoj iskaznici, pod 
pokroviteljstvom Vijeća Europe i Europ-
skog parlamenta. Iskaznica EURO<26 
osigurava u Hrvatskoj povlastice na više 

A čemu će 
služi t i 
smartX- ica?

Od iduće akademske godine X-icu 
i papirnati indeks zamijeniti će 

super SmartX-ica, a riječko Sveučilište 
bit će prvo hrvatsko sveučilište koje 
će u potpunosti zamijeniti papirnate, 
e-indeksima. Prošlost je  prijav-
ljivanje ispita putem prijavnice. 
Danas se to čini putem ISVU sustava 
(Informacijski sustav visokih učilišta).  
Korištenjem naprednih tehnologija 

pametnih kartica te ostalih programskih 
i sklopovskih rješenja, u okviru  projekta 
pokrenutog od Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa, uspostavlja se za 
korisnike atraktivan, efikasan i prila-
godljiv sustav za upravljanje raznim 
oblicima usluga  nazvan ISSX (Infor-
macijski Sustav SmartX-ica). Sustav 
je razvijen na Fakultetu elektrotehnike 
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 
u suradnji sa Sveučilišnim računskim 
centrom i Carnet-om. Projekt je u široj 
studentskoj zajednici poznat  po nazivu 

od 1450 mjesta u muzejima, fitness-
centrima, trgovinama, restoranima, 
hotelima, nacionalnim parkovima, 
autoškolama, obrazovnim tečajevima… 
i na mnogim drugim korisnim mjestima 
koja su vidno označena naljepnicama 
EURO<26. Potrebno je učlaniti se u bilo 
koji ured u Hrvatskoj, u Rijeci se nalazi 
na Korzu 22, uplatiti 60 kn i posta-
jete vlasnik iskaznice i popusta diljem 
Hrvatske i Europe.

Iva Sušić
isusic@ffri.hr

SmartX-ica jer je studentska kartica, 
kao jedan od ključnih dijelova sustava, 
nova generacija poznate studentske 
iskaznice,  X-ice. Jedna od inova-
tivnih aplikacija u ovom sustavu je i 
elektronička inačica indeksa što ovu 
karticu čini e-indeksom. 

 E-indeks znatno smanjuje 
potrebu za brojnim adminis-
trativnim poslovima vezanim 
za upise podataka u indeks, 
smanjuje studentska čekanja na priku-

7. Škola održivog razvoja
U studenom je održana prva Škola održivog razvoja u organizaciji studentica 
Sveučilišta u Rijeci, Lee Perinić i Biljane Maljković uz potporu Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci. Dva dana edukacije o održivom razvoju u vidu predavanja stručnjaka 
s tog područja te open-space radionice prošla su prebrzo pa će se svi koje to 
zanima zasigurno  imati prilike ponovno  prijaviti. 

8. Studentski restoran „Index“
Jedini riječki studentski restoran poveo se za trendom recesije, pa je ukinuo neka 
od najboljih jela, a pizzu više ne možete ponijeti doma. 
9. Radio SOVA
„Studomatika”, „Daske i maske”, „Ptica selica” samo su neke od emisija u stu-
dentskom programu Radio Sova koji je s emitiranjem krenuo 29. siječnja 2010. 
SOVA se emitira svaki dan od ponoći pa do dva ujutro. 



Nije kraj godine, no u rukama držite 
nešto što će, vjerujemo, obilježavati 
kraj svake i uvod u novu akademsku 
godinu.  Možda se nekome čini da 
studentska godina i nije pretjerano 
zanimljiva, osim ako ne obiluje stu-
dentskim tulumima, no, kako bismo vas 

razuvjerili, donosimo  vam pregled na-
dasve zanimljivih događanja, a možda 
i korisnih informacija, koji su obilježili 
prošlu godinu.

1. Prvi studentski sveučilišni 
pravobranitelj

pljanje ocjena i potpisa i dodatno uvodi 
fleksibilnu ali definiranu organizaciju u 
cijeli postupak. 

SmartX-ica je u svojoj osnovnoj funkciji 
identifikacijski dokument studenata. 
Svi potrebni grafički elementi identifi-
kacijskog dokumenta zato se nalaze 
na ovoj kartici. Prednost kombinacije 
ovih tehnologija je u tome što se kartica 
može koristiti na brojnim mjestima 
(fakulteti, restorani, javni prijevoz,...), 
a pročitati se može korištenjem starih 
načina očitanja (čitač magnetske trake) 
pa do najnovijih (dlanovnici, mobilni 
telefoni...). SmartX funkcijski modul za 
evidenciju nudi mogućnost da se ovakvi 
svakodnevni poslovi znatno olakšaju, a 
u punoj konfiguraciji i potpuno automa-
tiziraju. U osnovnoj inačici studenti se 
elektronički identificiraju korištenjem 

omogućuje da studenti imaju više takvih 
e-novčanika na svojoj kartici čime im se 
pojednostavljuje svakodnevni život a i 
smanjuju se operativni troškovi na strani 
pružatelja usluge. Također se razvija  
poseban financijski modul na SmartX-ici 
koji bi trebao omogućiti studentima da 
njihova akademska kartica ujedno pred-
stavlja i normalnu bankarsku debitnu 
karticu kojom mogu obavljati plaćanja 
na svim mjestima koja prihvaćaju 
kreditne kartice. 

Iva Sušić

svoje kartice, dok nastavnik dobije popis 
svih prisutnih kao i vrijeme dolaska/od-
laska. Sustav evidencije povezan je sa 
sustavom autentikacije i autorizacije 
(AAI) te nakon obrade po-
dataka od sustava za raspored 
nastave i pohranu događaja (AHyCo) 

podaci o prisustvu mogu 
se automatski prosljeđivati 
sustavu za evidenciju aka-
demskih podataka za pojedi-
nog studenta (npr. ISVU) ili 

u bilo koji drugi sustav koji želi obraditi 
prikupljene podatke.  
Studentska iskaznica ima svoju veliku 
primjenu u sustavu studentske preh-
rane. Nova iskaznica sadrži cjelok-
upnu funkcionalnost stare, u ovom 
segmentu studentskog života, no 
pruža i tehnološki naprednije rješenje 
uvođenjem beskontaktnog načina 
očitanja podataka s kartice čime se 
rješavaju neki od problema uočenih 
tijekom dugogodišnjeg rada sustava.
Korištenjem posebnog SmartX 
e-novčanik modula omogućuje 
se i stavljanje određene „vri-
jednosti” na iskaznicu stu-
denta u zamjenu za uplaćena 
sredstva. Student zatim koristi svoju 
iskaznicu kao sredstvo plaćanja na 
posebnim uređajima koji se ugrađuju 
na mjestu korištenja. SmartX sustav 

10. Sve pet(sto)
Osim Unisporta i Radio SOVE tu je i studentska TV emisija Sve pet(sto) koja je 
s emitiranjem krenula na RiTv-u. Emisiju možete pogledati  petkom u 20 sati ili 
nedjeljom u 18 sati kada se reprizira. Studenti se mogu informirati o događanjima 
na Sveučilištu te sami biti akteri emisije ako ih uhvati oko kamere. 

IZNIMNO JAKA SINERGIJA GRADA RIJEKE 
 I SVEUČILIŠTA U RIJECI

Obersnel : 
Ponosan 
sam na
Kampus 

Stvaranje modernog te u Hrvatskoj 
(ali i šire) prepoznatljivog sveučilišta 

nemoguće je bez duboke integracije 
sveučilišta s lokalnom zajednicom. 
Svjesni su toga i u Sveučilištu u Rijeci 
i Gradu Rijeci o čemu svjedoči duga i 
uspješna suradnja dviju institucija na 
koju se osvrnuo riječki gradonačelnik 
mr. sc. Vojko Obersnel.
- Iako po meni uopće nije upitno da su 
Grad i Sveučilište uvijek bili iznimno 
dobro povezani, rekao bih da je u po-
sljednjih deset godina ta suradnja dobila 

dodatni poticaj budući da se Rijeka 
jasno opredijelila za razvoj u grad znan-
ja, znanosti i novih tehnologija. Tako je 
suradnja Grada i Sveučilišta postala sin-
ergija Grada i Sveučilišta i meni je kao 
gradonačelniku sasvim jasno da bez 
takve sinergije nema pravih rezultata. 
I baš zbog toga, rezultati se već vide, 
napominje riječki gradonačelnik ističući 
Sveučilišni kampus i odluku Grada da 
se izbori za prostor bivše vojarne i da 
ga zatim, kao jedno od najvrednijih 
gradskih zemljišta, prepusti Sveučilištu. 

- Uz Rijeka Gateway projekt, Sveučilišni kampus na Trsatu pred-
stavlja zapravo okosnicu razvoja Rijeke. Svjesni da promjene kroz koje 
Rijeka prolazi u mnogome ovise o razvoju sveučilišta, donijeli smo odluku da 
Trsat postane naša „Akropola znanja”. Danas kada smo pred završetkom prve 
faze izgradnje Kampusa i velike migracije riječkih fakulteta zaista sam ponosan 
na tu odluku i na sva ulaganja u Kampus u ovih desetak godina. A uložili smo kroz 
zemljište, projekte, izgradnju prometnica i instalacija oko 150 milijuna kuna. Vjeru-

S T U D E N T I

GRAD U KOJEM VRIJEDI 
STUDIRATI

G R A D  I  S V E U Č I L I Š T E
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SURADNJA SVEUČILIŠTA U RIJECI S PRIMORSKO-
GORANSKOM ŽUPANIJOM PREDSTAVLJA PRIMJER 
SADRŽAJNE, KVALITETNE I USPJEŠNE SURADNJE

Komadina: 
Potpora 
Sveuči l iš tu 
neupitna

partnerstvo s lokalnom zajednicom. U 
tom smislu, suradnja Sveučilišta u Rijeci 
s Primorsko-goranskom županijom 
predstavlja primjer sadržajne, kvalitetne 
i uspješne suradnje. 
Osim projekta izgradnje Kampusa, 
vezano uz suradnju Primorsko-goran-
ske županije i Sveučilišta u Rijeci, 
svakako treba istaći program kred-
itiranja studenata. Naime, kako 
ističu u Županiji, objekti i zgrade u 
Kampusu samo su vanjština, a ono 
bitno, pokretačko leži u mladosti koja se 

Unatoč jasnoći s kojom zakon 
razgraničava obveze države prema 

visokom školstvu i znanosti od ob-
veza regionalne samouprave, svjesni 
važnosti ulaganja u znanje i činjenice 
da se gospodarski i društveni razvoj os-
lanja na sveučilišne programe i projekte, 
potpora i suradnja sa Sveučilištem sas-
tavnica su razvojne Primorsko-goranske 
županije, ističe župan primorsko-goran-
ski Zlatko Komadina

Za razvoj svakog sveučilišta ključno je 

„pravim indikatorom problema s kojima 
se suočavaju studenti i poticaj da po-
mognemo u njihovu rješavanju“.
Svjestan da unatoč dobrim primjerima 
suradnje još uvijek ostaje prostora 

Čini mi se da Rijeka tako počinje disati 
i živjeti kao studentski grad, što nam 
je do sada nedostajalo, a i mene će 
sigurno podsjetiti na studentske dane, 
uvjeren je Vojko Obersnel ističući da je 
Grad Rijeka, zajedno sa Sveučilištem u 
Rijeci,  zaista pokazao želju da Rijeka 
ostane grad u kojem vrijedi studirati i 
pruži studentima i znanje i studentski 
život koji će pamtiti cijeli život, te da će 
u tom smjeru djelovati i u budućnosti.

Karolina Krikšić Vidas

Iako Kampus u toj sinergiji predstavlja 
najsjajniju točku, treba svakako spome-
nuti i velik broj drugih projekata koji su 
jednako tako zaživjeli u svakodnevnom 
životu grada i Sveučilišta.   
- U tom smislu, Zaklada Sveučilišta u 
Rijeci, čiji smo osnivači, postala je u 
samo nekoliko godina, jedna od najjačih 
zaklada u Hrvatskoj koja iz godine u 
godinu pridobiva sve više sponzora 
svjesnih važnosti ulaganja u sveučilište 
i znanost. Kroz transparentan rad 
ove Zaklade financiran je velik broj 
studentskih i znanstvenih projekata, 
mnoga usavršavanja i specijalizacije 
i popularizacija znanosti, a naš je cilj, 
jačati Zakladu i u godinama koje su 
pred nama, najavljuje Vojko Obersnel te 
dodaje da primjer dobre suradnje Grada 
i Sveučilišta predstavlja i Studentski 
savjetovališni centar kojega smatra 

za nove inicijative koje će doprinijeti 
povećanju kvalitete života studenata u 
Rijeci, riječki je gradonačelnik govoreći 
o suradnji Sveučilišta i Grada Rijeke is-
taknuo najnovije mjere na koje se Grad 
Rijeka odlučio kako bi studentski život u 
Rijeci bio još atraktivniji.
- Sa Sveučilištem smo ne-
davno realizirali istraživanje o 
zadovoljstvu studenata uvjeti-
ma studiranja u Rijeci. Iako zaista 
mogu reći da  sam zadovoljan rezultati-
ma, ovo istraživanje jasno nam je poka-
zalo na čemu još moramo raditi.  Evo, 
nedavno su mreže gradskih autobusnih 
linija prilagođene studentima i Kam-
pus je još bolje povezan s centrom, a 
prihvatili smo i inicijativu Studentskoga 
zbora i Rektorata te pomogli u orga-
nizaciji Studentskoga dana koji je svoje 
prvo izdanje imao 7. svibnja ove godine. 

- Potpora razvoju Sveučilišta u Rijeci sastavnica je svih dosadašnjih razvojnih 
strategija Primorsko-goranske županije i visoki prioritet koji nikada nije bio upitan. 
O tome svjedoči i činjenica da je od 1994. godine Primorsko-goranska županija 
samo za različite projekte i programe, Zakladu Sveučilišta i Sveučilišnu knjižnicu, 
Znanstveno tehnološki park, opremu fakulteta, ulaganje u objekte, edukacije i 
znanstveno stručna usavršavanja… uložila oko 24 milijuna kuna. Unatoč jasnoći 
s kojom zakon razgraničava obveze države prema visokom školstvu i znanosti 

ULAGANJE U ZNANOST 
SE VRAĆA

jem da će se od jeseni studentima Akademije primijenjenih umjetnosti pridružiti i 
drugi fakulteti pa će Kampus zaista zaživjeti. Rijeka sada ima sve pretpostavke 
da, uz kvalitetne profesore i izvrsne uvjete za obrazovanje, postane prestižan 
sveučilišni grad, zanimljiv i privlačan studentima iz Hrvatske i 
inozemstva koje mogu samo pozvati da dođu studirati u Rijeku, zaključuje 
riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.   

G R A D  I  S V E U Č I L I Š T E



P G Ž  I  S V E U Č I L I Š T E

školuje na riječkom sveučilištu. Dakle, 
izgradnja Kampusa može doprinijeti 
višoj kvaliteti studentskoga života te 
Rijeku i Primorsko-goransku županiju 
pozicionirati kao studentski i sveučilišni 
grad. 
 
Ističući da svaki fakultet znatno dopri-
nosi pozitivnoj slici riječkoga sveučilišta, 
Župan je izdvojio primjer Pomor-
skog fakulteta u Rijeci koji je proslavio 
šezdesetogodišnjicu uspješnoga rada.
- Kada imamo na umu činjenicu da je 
ta visokoškolska ustanova osposobila 
stručnjake za najviša zvanja u po-
morstvu i dala gotovo deset tisuća 
visokoobrazovnih, ali jednako 
važno, iznimno međunarodno 
priznatih stručnjaka, sasvim je 
jasno da je današnja razvojna orijen-
tacija Županije na pomorstvo, jasan 

zadužen za realizaciju dvaju projekata 
- „Mladi u poduzetništvu“ i 
„Glavni plan razvoja turizma 
Primorsko-goranske županije“. 
I dok u projektu „Mladi u poduzetništvu“ 
sudjeluju stručnjaci s Ekonomskog, Filo-
zofskog, Pravnog i Tehničkog fakulteta 
u Rijeci, Fakulteta za turistički i hotelski 
menadžment Opatija te predstavnici 
Veleučilišta Rijeka i određen broj stude-
nata spomenutih fakulteta, u projektu 
„Glavni plan razvoja turizma Primorsko-
goranske županije“ sudjeluju Turistička 
zajednica PGŽ-a i Sveučilište u Rijeci.
Upravni odjel za pomorstvo, promet 
i veze zadužen je za realizaciju pro-
jekta „Stanje prirodnih žala u Primor-
sko-goranskoj županiji, 1. faza“ u čijoj 
izradi sudjeluje osmeročlani tim s 
Građevinskog fakulteta, ali i projekta 
„Koncesije na pomorskom dobru PGŽ s 

pokazatelj naše želje za nastavkom 
kvalitetnog razvoja hrvatskoga pomorst-
va i čvrst jamac gospodarskog razvoja 
Rijeke i Primorsko-goranske županije, 
smatra Zlatko Komadina.
Naravno, osim s Pomorskim fakultetom 

u Rijeci, čitav je niz primjera 
uspješne suradnje Županije 
s ostalim fakultetima riječkog 
Sveučilišta. U tom smislu 
svakako treba napomenuti da 
je Upravni odjel za turizam, 
poduzetništvo i poljoprivredu 

posebnim osvrtom na vlasničke odnose 
posebice postojećih korisnika“ u čijoj 
izradi sudjeluju stručnjaci i studenti 
riječkoga  Pomorskoga fakulteta.
Javna ustanova Zavod za prostorno 
planiranje zadužena je pak za real-
izaciju triju projekata – Strategiju 
energetskog razvitka PGŽ-a; 
Istraživanje javnog mnijenja 
Primorsko-goranske županije; te Strate-
giju održivog razvoja PGŽ-a od 2003. 
- 2015. godine – u čijem radu sudjeluju 
predstavnici nekoliko riječkih fakulteta.

- U Primorsko-goranskoj županiji svjesni 
smo važnosti razvoja Sveučilišta te 
uključivanja naših stručnjaka i znanst-
venika, ali i studenata riječkih fakulteta 
u projekte od velike važnosti za razvoj 
našega kraja, poručuju iz Županije 
dodajući da će i dalje u skladu s 
mogućnostima koje imaju podupirati rad 
i razvoj riječkoga Sveučilišta, kako o 
„Društvu znanja ne bismo samo pisali, 
već ga i poticali i stvarali“. 

Karolina Krikšić Vidas

od obveza regionalne samouprave, svjesni važnosti ulaganja u znanje i činjenice 
da se gospodarski i društveni razvoj oslanja na sveučilišne programe i projekte, 
potpora i suradnja sa Sveučilištem sastavnica su razvojne Primor-
sko-goranske županije, ističe župan primorsko-goranski Zlatko Komadina 
napominjući da je izgradnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu, kao nacionalni pro-
jekt financijski praćen sredstvima državnog proračuna, na razini najviših investici-
jskih prioriteta Primorsko-goranske županije. 

- Naša očekivanja prema tom projektu podudaraju se s europskom i nacionalnom 
politikom razvijanja društva znanja i posebnim zahtjevima našeg regionalnog 
gospodarstva, a naša ulaganja u znanost i visoko obrazovanje već se 
vraćaju kao ključan doprinos nacionalnom i regionalnom razvoju. 
Vjerujemo da će nastavak uspješne suradnje i ulaganja pridonijeti poboljšanju 
obrazovne strukture i porastu broja zaposlenih te otvoriti nove pogodnosti za 
prosperitet znanosti i visokog obrazovanja u nas, smatra Zlatko Komadina.

P G Ž  I  S V E U Č I L I Š T E



ODGOVORNOST USPJEŠNIH
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Zagrebačka je banka prilikom osnivanja Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2001.godine 
izdvojila 95.000 njemačkih maraka i na taj način postala sponzor i 
podupiratelj ove Zaklade. 
- Uspješne tvrtke moraju imati društvenu odgovornost  što između ostaloga znači 
i aktivno sudjelovanje u izgradnji društva znanja, smatra Gordana Žulj. 

USPJEŠNA DUGOGODIŠNJA SURADNJA ZAGREBAČKE 
BANKE I SVEUČILIŠTA U RIJECI

Žul j :  
I  ubuduće 
ćemo 
podupirat i 
Sveuči l iš te 

dugogodišnje suradnje Zagrebačke 
banke i Sveučilišta u Rijeci. Naime, 
kao poslovna banka Sveučilišta te 
svih njegovih sastavnica, uključujući 
i Studentski centar, ova se banka, 
pogotovo u periodu koji obuhvaća 
posljednjih osam godina, pokazala 
partnerom Sveučilišta u Rijeci u svim 
njegovim značajnim projektima.
Kako nam je objasnila direktorica 
Regionalnog centra Kvarner 
Zagrebačke banke Gordana Žulj, 
intenzivnija suradnja ove banke i 
Sveučilišta započela je pozivom 
Sveučilišta bankama da dostave 
ponude svojih uvjeta stambenih kredita 

Stambeni krediti za zaposlenike 
Sveučilišta u Rijeci, studentski 

krediti koji omogućuju pokrivanje 
troškova školarine i troškova života 
za vrijeme školovanja, suradnja sa 
Studentskim centrom, podupiranje rada 

Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
te sudjelovanje u razvojnom 
i investicijskom ciklusu 
riječkoga sveučilišta, odnosno 
izgradnje Sveučilišnog 
kampusa na Trsatu, samo 
su neki od oblika uspješne 

za zaposlenike Sveučilišta čime 
se nastojalo potaknuti zadržavanje 
zaposlenika koji su ključni nositelji 
njegova razvoja, ali i stimulirati 
eventualni povratak hrvatskih  
znanstvenika  iz inozemstva. 
- Riječko je sveučilište ponudu 
Zagrebačke banke ocijenilo 
najpovoljnijom, a prvi ugovor koji smo 
2002. godine potpisali bio je trojni 
budući da se u projekt Sveučilišta 
uključilo i Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa Republike 

Hrvatske koje je ideju s riječkoga 
sveučilišta prepoznalo kao primjenjivu 
i na ostala hrvatska sveučilišta. Naime, 
MZOŠ je sudjelovao u subvencioniranju 
kamatne stope do zaključno lipnja 2008. 
godine te je u proteklih  osam godina 
Zagrebačka je banka realizirala gotovo  
600 pojedinačnih stambenih kredita 
ukupne vrijednosti oko 26 milijuna eura  
za zaposlenike Sveučilišta u Rijeci od 
kojih su neki bili subvencionirani od 
strane MZOŠ-a sukladno odredbama 
Pravilnika o kreditiranju zaposlenika 

Sveučilišta u Rijeci, objašnjava Gordana 
Žulj napominjući da je Zagrebačka 
banka bila uključena i u financijsko 
praćenje izgradnje četiri stambena 
objekta na Drenovi za koje je Grad 
Rijeka poklonio zemljište. 
U Zagrebačkoj su banci 
posebno ponosni i na dobru 
suradnju sa studentima kojima 
su ponuđeni i studentski 
krediti:
- 2008. godine formirana je riznica 
Sveučilišta u Rijeci u koju su se, osim 

Naravno, Zagrebačka je banka Sveučilišni partner i u izgradnji Kampusa na 
Trsatu. Osim što zajedno s Erste bankom i Privrednom bankom Zagreb sudjeluje 
u sindiciranom kreditu, ona je na netom provedenom javnom natječaju ponudila 
i najpovoljniju ponudu kredita za dovršenje prve faze izgradnje Sveučilišnog 
kampusa.  



Koji su aktualni planovi. Hoćemo li se družiti ovo ljeto na Kampusu, možda 
s nekom predstavom, recitalom ili promocijom Vaše nove knjige?

Ja ću ovo ljeto biti dosta zauzet s predstavama u našem teatru Ulysses 
na Briunima. Premijera Shakespearove „Oluje” je predviđena za 22. srpanj, 
a potom  igramo deset predstava svaku večer na Briunima. Iza toga ću imati  

•

- Slijedom svih ovih aranžmana mogu samo reći da smo u Zagrebačkoj banci 
izuzetno sretni i ponosni što je Sveučilište, uključujući i njegove sastavnice 
(fakulteti, Studentski centar, Sveučilišna knjižnica), naš klijent te da se nadam 
da će Zagrebačka banka i u budućnosti svojim programima 
udovoljavati potrebama Sveučilišta i na taj način sudjelovati u prosperitetu 
i etabliranju Rijeke kao sveučilišnog grada, zaključuje Gordana Žulj. 

R A Z G OVO R

Kažete, pitaju se    
skeptici,koliko 
ću biti   prisu-
tan na riječkom 
Sveučilištu?...
Poručite im 

neka se ne brinu 
za to. Ja sam uvi-
jek prisutan koliko 
treba. Zato se i se-
limo  u Rijeku iako 
ću, nadam se i dosta 
putovati. Otkako ovi 
brzi avioni lete svuda 
po svijetu,svijet se 
smanjio

RADE ŠERBEDŽIJA, O STUDIJU “GLUMA, MEDIJI, KULTURA” NA 
SVEUČILIŠTU U RIJECI I OSOBNIM PLANOVIMA…

Uvi jek sam 
pr isutan 
kol iko t reba
Razgovarala  
Elvira Marinković Škomrlj ‘Kažete, pitaju se  

skeptici, koliko 
ću biti  prisutan 
na riječkom 
Sveučilištu?...

Poručite im neka se 
ne brinu za to. Ja sam 
uvijek prisutan koliko 
treba. Zato se i selimo  
u Rijeku iako ću, nadam 
se i dosta putovati. 
Otkako ovi brzi 
avioni lete svuda po 
svijetu,svijet se smanjio

samog Sveučilišta, uključili MZOŠ te 
Grad Rijeka i Primorsko-goranska 
županija sa svojim sredstvima. Ta su 
sredstva oročena u Zagrebačkoj banci 
i na njih Banka plaća stimulativnu 
kamatnu stopu koja se pak koristi 
za subvencioniranje kamatne stope 
za studente koji  prema Pravilniku 
o kreditiranju studenata Sveučilišta 

- Osim toga, studentima smo ponudili 
i mogućnost otvaranja tekućih i žiro 
računa, odnosno korištenja kartica 
koje im omogućavaju podizanje 
gotovine na bankomatima, ali i kartično 
bezgotovinsko plaćanje. Posebice 
je to studentima interesantno 
prilikom plaćanja smještaja u 
studentskom domu odnosno 
prilikom korištenja usluga 
studentskog restorana, 
pojašnjava Gordana Žulj . 

Karolina Krikšić Vidas

u Rijeci, imaju pravo aplicirati za 
odobrenje studenskog kredita. Iako 
u Hrvatskoj još uvijek nije u velikoj 
mjeri prihvaćen ovaj trend studentskog 
samofinanciranja visokog obrazovanja, 
on je u inozemstvu itekako prisutan 
i popularan i mislim da je i ovim 
programom Sveučilište u Rijeci 
pokazalo da je apsolutno u tijeku sa 
suvremenim svjetskim standardima, 
smatra naša sugovornica.
Studentski je kredit moguće koristiti i 
za plaćanje školarine i za podmirenje 
troškova života tijekom studiranja, a 
mjesečni iznos isplaćen studentima  
može iznositi do 2.000 kuna tijekom 
svih dvanaest mjeseci kalendarske 
godine. Nakon završetka studija i 
godine dana počeka, započinje otplata 
kredita čiji je krajnji rok otplate 10 
godina.

PA R T N E R S T VO



mojoj inozemnoj karijeri koje treba napisati… 
Povratak kući, makar na dvije godine je velika i interesantna  stvar. U svakom 
slučaju, veselim se što ću biti dio tima koji pokreće jedan sjajan projekt i siguran 
sam da ćemo kreirati dobru energiju i povezati se s kreativnim ljudima u Ri-
jeci i čitavoj regiji, te pokušati stvoriti internacionalnu školu glume. Na našem 
studiju će se  održavati nastava na hrvatskom, ali i na engeskom i 

krajem kolovoza četiri predstave Kralja Leara. Bit će to 10 godina kako igramo 
tu veliku Shakespearovu tragediju. Imam i par dana snimanja u nekom 
talijanskom filmu, ali sam siguran da ću pronaći koji dan da dođem 
na Riječko ljeto. Možda ponovimo koncert  na onoj divnoj terasi na kojoj smo 
Tadić i ja svirali prošlo ljeto na Trsatu. Promociju nove knjige nećemo imati jer 
je još nisam dovršio. Kao da sam znao da će još biti nekih dramatičnih obrata u 

R A Z G OVO R R A Z G OVO R

Prošlo je otprilike točno godinu 
dana kada smo se našli u Bar-

barigi i kada ste Vašom inicijativom  
oživotvorili i ideju dijela ljudi na 
riječkom Sveučilištu o osnivanju 
studija glume. Studij sada ima već 
i svoje jasne obrise. Nosi naziv 
Gluma, mediji, kultura. Sam naziv 
upućuje na činjenicu da se radi o 
prilično ambicioznom projektu. Je 
li on ovako postavljen ispunjenje  
Vaše vizije?

• Masters studij  na riječkom 
Sveučilištu, koji pokušavamo zajedno 
s grupom profesora i umjetnika iz 
Rijeke, pokrenuti ove jeseni, jest 
jedan nadasve originalan i zanimljiv 
projekt. Ideja o osnivanju takvog 
studija, došla je od rektora riječkog 
Sveučilišta Pere Lučina i njegovih 
suradnika, a ja i moja supruga Lenka 
Udovički smo je s oduševljenjem 
prihvatili. Ono što nas najviše 
intrigira u tome projektu, jest 
ideja da se taj Masters koji 
će trajati dvije godine, temelji 
ne samo na stručnim predmetima 
glume, scenskog govora i scenskog 
pokreta, nego i da teoretski predeme-
ti koji budu odabrani, budu jednake 
važnosti kao i pomenuti stručni pred-
meti, tako da  po završetku takvog 

studija, dobivamo  jednog svestrano  
oblikovanog stručnjaka koji, ako se ne 
odluči  postati profesionalni glumac 
ili glumica, zbog specifičnosti  takvog 
studiija, može svoju djelatnost obavljati 
u drugim vidovima profesionalnih zapo-
slenja, od profesora u školskim ustano-
vama, kreatora kulturnih programa u 
domovima kulture  ili posebnim mjes-
tima za takav program opremljenima,TV 
voditelja i urednika, i svih mogućih 
sličnih poslova koji su vezani za djelat-
nost iz područja kulture i obrazovanja.

To znači, da onaj tko se bavio stu-
diranjem glume, a na koncu shvatio 
da taj posao nije do kraja ispunjenje 
njegovih želja, ili je zaključio da on 
sam, nije do kraja pronašao sebe u 
toj profesiji, može odabiranjem raznih 
drugih aktivnosti iz spomenutih mogućih 
zanimanja, ostvariti svoju kreativnost i 
pronaći svoj put u životu.

Prilikom obilaska Kampusa na Trsatu 
bili ste oduševljeni mogućnostima 
koje pruža već sama njegova pozici-



talijanskom jeziku. Pošto ćemo uskoro postati dio Europske zajednice,želja 
nam je da stvorimo internacionalno obrazovane umjetnike koji će s lakoćom moći 
konkurirati u teatrima i filmskim projektima širom svijeta.

R A Z G OVO R

ja. Kako ga vidite u budućnosti, 
odnosno, što bi za studente, ali i ovaj 
grad donio studij glume i ljudi koji bi 
bili angažirani u njegovu izvođenju?

Izgradnja Kampusa na Trsatu je 
jedan veliki i značajan pothvat za grad 
Rijeku. Mislim da je zamišljen sjajno  
i da će ,kada bude završen,postati 
jedan od najvažnijih i najvital-
nijih  punktova cijele Primor-
sko – goranske županije, ali i 
Hrvatske. Mislim da je u planu i izgradn-
ja jednog Amfiteatra u sklopu kampusa, 
a vjerujem da će se pokazati potreba za 
izgradnjom jednog pravog studentskog 
teatra,što bi bila velika stvar za naš 
studij.

•

i obećanje i održati.  Tako se sada sa 
svojom obitelji pakujemo i dolazimo 
iz Los Angelesa u Hrvatsku, točnije  
selimo se u Rijeku. Moja Lenka i ja smo 
odlučili dovesti i naše mlađe kćeri  I one 
će ovdje nastaviti  školu. Vanja upisuje 
od jeseni treći, a Mimi prvi razred gim-
nazije.
Kažete pitaju se skeptici, koliko ću biti 
prisutan?... Poručite im neka se ne 
brinu za to. Ja sam uvijek prisutan ko-
liko treba. Zato se i selimo u Rijeku iako 
ću, nadam se i dosta putovati. Otkako 
ovi brzi avioni lete svuda po svijetu, 
svijet se smanjio, ali, evo, svjedoci smo 
bili,kada su avioni spušteni urgentno 
na zemlju, zbog snažne erupcije vul-
kana na Islandu, da se svijet iznenada 
ogromno povećao….

Još uvijek se mnogi, posebno skep-
tici, pitaju kako ste se odlučili doći 
u Rijeku i koliko ćete uopće ovdje 
biti prisutni s obzirom na to da ste 
često izvan Hrvatske zbog brojnih 
angažmana koje imate?

Ja sam odlučio doći 
u Rijeku, prije svega zbog 
ljudi koji su me privukli ide-
jom o kojoj sam govorio, a 
Rijeka je oduvijek bio grad 
koji me privlačio. No, ja kad 
nešto obećam, nastojim to 

•
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HVALA 
SPONZORIMA

Odlučiti se 
pokrenuti 
časopis u ova 
„teška vremena“  
nedvojbeno je 
hrabar pothvat, 
posebno s obzirom 
na to da se radi o 
publikaciji koja nije 
na tržištu i može 
se stoga svrstati 
pod kategoriju 
„potrošnje“. Ipak, 
kako stoji i u 
uvodniku, „Sova i 
bitva“ je  pokušaj 
da se Sveučilište 
približi okruženju 
u kojem živi i 
djeluje. Stoga 
se zahvaljujemo 
vjernim partnerima 
Sveučilišta koji 
su nas i do sada 
pratili u brojnim 
projektima, a 
vjerujemo da će 
tako biti i ubuduće.

To su:  Grad 
Rijeka, IBCC d.o.o., 
Multilink d.o.o., 
Tehnika d.d.

Posebna zahvala 
Lučkoj upravi 
Rijeka, Radniku 
d.d. iz Križevaca,  
te Zagrebačkoj  
banci d.d.


