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….«Studenti i nastavnici glavna su vrije-
dnost svakog sveučilišta. Razvoj tehnologije i 
društva u 21. stoljeću obilježava redefiniranje 
strateških resursa i vrijednosti. Ljudi i znanje 
postaju najvažniji resurs, a obrazovanje i ospo-
sobljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za 
oblikovanje društva i ekonomije. Mijenjaju se 
putovi i koncepti učenja, a ulazak u obrazovni 
sustav nove generacije učenika i studenata 
koji su svoj profil učenja oblikovali uz info-
rmacijsku plimu i ubrzani razvoj tehnologije 
zahtijeva nove pristupe učenju i procesu 
obrazovanja.»….
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p R e d g o v o R  R e k t o R a 

Magna Charta Observatory u svojoj poznatoj analizi (Bologna, ožujak 2001.) 
ocijenila je “rascjepkanost” hrvatskih sveučilišta kao najveću opasnost njiho-
voj autonomiji i uspješnom razvoju. U dokumentu se ističe da se “samo sve-

učilišta koja imaju mogućnost defi niranja svoje zadaće i prioriteta, koja donose 

strateške odluke (...) imajući u vidu čitavu ustanovu mogu nazivati autonomni-

ma”. I Sveučilište u Rijeci bilo je koncem prošloga stoljeća fragmentirano, 
s nerazvijenom i zastarjelom infrastrukturom, te bez središnje vizije razvo-
ja. U proteklih su šest godina na Sveučilištu snažno potaknuti integracijski 
procesi kroz razvojne programe, te izgradnju i osuvremenjivanje cjelokupne 
znanstvene i nastavne infrastrukture što se postiglo i velikim investicijskim 
programom (2001-2003). Unaprijeđen je studentski standard i standard 
studiranja, a izgrađen je i jedinstveni informacijsko -komunikacijski sustav 
za cijelo Sveučilište. Izgrađen je cjelovit sustav za kvalitetu i promicanje 
etičke kulture, a aktivno se radilo i na harmonizaciji odnosa u sveučilišnoj 
zajednici. Reformirani su nastavni programi, uspješno je implementiran Bo-
lonjski proces i uveden bodovni sustav (ECTS) te sustav temeljen na trima 
glavnim ciklusima (preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome 
-doktorskome) a u tijeku je izgradnja sustava za praćenje i osiguranje kva-
litete svakoga programa i institucije. Postignut je napredak u pripremama 
za fi nanciranje na razini Sveučilišta (lump sum) što je važan korak u našem 
profi liranju u suvremeno europsko sveučilište. U tijeku je i realizacija I. faze 
izgradnje sveučilišnoga kampusa na Trsatu čime će se iz temelja promije-
niti slika Sveučilišta i snažno unaprijediti sveučilišna nastava, znanstvena 
infrastruktura, te sveukupni uvjeti života i rada studenata. U kampusu će se 



stvoriti istraživački i društveni mikrookoliš za poticanje interdisciplinarnosti 
u istraživačkom radu, kreiranje novih i interdisciplinarnih programa, prijenos 
stvorenih znanja u tehnološke inovacije i oplemenjivanje društvene prakse.  

U međuvremenu snažno je nabujao entuzijazam i porasla je samosvijest 
akademske zajednice, a razvojni programi sve su bliži visokim europskim 
standardima. Znatno je porastao broj znanstveno-nastavnih djelatnika i 
znanstvenih novaka, a u znanstveni kor Sveučilišta došlo je više desetaka 
istaknutih znanstvenika iz drugih hrvatskih sredina i dijaspore. 

Visoki standardi koje je doseglo riječko Sveučilište u svim područjima života 
i rada i dinamične promjene koje se događaju u našem okruženju, poseb-
no bliski ulazak u EU i naše formalno uključivanje u europski visokoškolski i 
istraživački prostor nametnuli su potrebu za izradom strategije razvoja koja 
će osigurati stabilan razvoj Sveučilišta. Strategija se temelji na suvremenim 
načelima strateškoga planiranja, a osigurani su mehanizmi za njezinu  re-
alizaciju bez obzira na unutarnje kadrovske promjene. Uvjeren sam da će 
strategija kroz dulje razdoblje osigurati stabilan razvoj Sveučilišta u Rijeci. 

Akademik Daniel Rukavina, rektor





u v o d

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine kao logično okrupnjivanje vi-
sokoobrazovnih institucija u zapadnoj Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. sto-
ljeće kada je osnovana jezuitska gimnazija u Rijeci. Od osnivanja, Sveučilište 
je prolazilo niz transformacija koje su uglavnom bile posljedica promjena 
nacionalne visokoobrazovne politike i promjena na Sveučilištu u Zagrebu. 
Posljednja takva transformacija odigrala se nedavno, koncem 2006. godine, 
kada su se sastavnice u Puli izdvojile u zasebno sveučilište u Puli. U 2007., 
stoga, Sveučilište u Rijeci ulazi s 16.000 studenata i preko 1300 djelatnika 
u 12 sastavnica, od kojih su 10 znanstveno-nastavne sastavnice, te velikim 
projektom novog Sveučilišnog kampusa na Trsatu na koji se planira prese-
ljenje većine sastavnica kao i osnivanje novih sastavnica, primarno sveučiliš-
nih odjela. Prva tri sveučilišna odjela biti će osnovana već početkom 2007. 
godine. 

Prihvaćanjem Zakona o visokim učilištima 1993. godine, te posebice Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 2003. godine, sveučilišti-
ma se daje daleko veća autonomija i postupno prelazi s modela državnog 
upravljanja na model državnog nadzora. To zahtijeva daleko veću integraci-
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ju funkcija na Sveučilištu, reorganizaciju sustava upravljanja i rukovođenja te 
uvođenje u svakodnevnu praksu svih načela strateškog menadžmenta koja 
prakticiraju mnoga svjetska sveučilišta. 

Sveučilište u Rijeci promijenilo je svoj Statut 2004. godine u kojem su zacrta-
ni smjerovi integracije Sveučilišta, a izrada Strategije sveučilišta predviđena 
kao glavni instrument za integraciju sveučilišnih funkcija. U posljednjih 5 
godina Senat sveučilišta razrađivao je mnoge segmente sveučilišnog djelo-
vanja i pokrenuo više projekata koji su u svojoj naravi bili integrirajući i vodili 
ka uspostavljanju ujednačenih standarda na svim dijelovima Sveučilišta i u 
svim sveučilišnim aktivnostima. Posebice valja istaknuti prvi investicijski ci-
klus i program informatizacije Sveučilišta, izradu novoga legislativnog okvira 
Sveučilišta, programa Sveučilišnog kampusa na Trsatu, izradu Etičkog ko-
deksa, pokretanje subvencioniranih kredita i programa stanogradnje, pro-
grama integriranog knjižničnog sustava, programa e-sveučilište i strategije 
uvođenja e-učenja na sveučilištu, izgradnju sustava za osiguranje kvalitete, 
znanstveno-razvojnih projekata s Primorsko-goranskom županijom itd.

Zbog svih dosadašnjih aktivnosti i postignutog stupnja razvoja, svijesti o 
Sveučilištu te izazova i mogućnosti  pred kojima se nalazi Sveučilište, Se-
nat je koncem 2005. započeo s izradom ove strategije. Pored toga, Senat je 
svjestan promjena u okruženju, posebice integracije Republike Hrvatske u 
Europsku uniju, te odgovornosti Sveučilišta za razvitak ne samo regije, već 
i cijele države. Zbog toga je odlučio sačiniti Strategiju razvoja Sveučilišta za 
razdoblje od 7 godina, od 2007. do 2013., u istom vremenskom okviru u 
kojem svoje planove radi i Europska unija. 

MISIjA

Sveučilište u Rijeci svoju misiju temelji na zadaćama sveučilišta koje su utvr-
đene člankom 3. i člankom 53. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju. Sveučilište provodi znanstvena, umjetnička i razvojna istraži-
vanja, posebice programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, 
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umjetničko stvaralaštvo i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko, 
diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Svoje zadaće sveučilište ostvaru-
je u skladu s potrebama održivog razvoja zajednice u kojoj djeluje. 

Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica, posebno fakulteta, akademija 
i odjela te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Sveučilište 
donosi strateške i razvojne odluke o akademskim pitanjima i o profiliranju 
znanstvenih istraživanja, o financijskom poslovanju i pravnom prometu, o 
investicijama i razvojnim planovima te u nastupu prema vanjskim partne-
rima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju. Sveučilište osi-
gurava unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno 
korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija te 
nadzor i stalni rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti 
nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkog i stručnog rada. Sveučilište razvija 
jedinstveni informacijski i knjižnični sustav.

VIZIjA

Sveučilište u Rijeci biti će istraživačko sveučilište s jasnim istraživačkim 
profilom usmjerenim na održivi razvoj koje provodi kvalitetno i učinkovito 
obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obra-
zovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj 
zajednice, uključenošću u Europski istraživački prostor i Europski prostor 
visokog obrazovanja, najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti Sve-
učilište u Rijeci pokazati će svoju javnu odgovornost i doprinijeti sociokul-
turnoj tranziciji u društvo znanja. Sveučilište u Rijeci biti će dinamično sveu-
čilište koje sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih 
karijera te omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakog 
pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta).





p R o m j e n e  o k R u ž e n j a

Sveučilište u Rijeci, kao odgovorna institucija, donosi ovu Strategiju svjesno 
promjena u okruženju, od globalnih do promjena u neposrednoj zajednici 
u kojoj Sveučilište djeluje. Ova Strategija provodit će se u razdoblju kada 
će Republika Hrvatska stupiti u punopravno članstvo Europske unije, što 
će uvelike utjecati na oblikovanje cjelokupne nacionalne politike, no, isto 
tako, i u razdoblju u kojem će nastupiti posljedice klimatskih promjena i 
kraj ere fosilnih goriva, što će zahtijevati napuštanje dosadašnjih razvojnih 
obrazaca i utemeljenje razvoja na ljudima osposobljenima za održivi razvoj. 
Sveučilište u Rijeci svjesno je da su potrebne temeljite promjene kako bi se 
sadašnji neodrživi model proizvodnje potrošnje i upravljanja promjenio u 
održivi. Za takve promjene ključne su prilagodbe u obrazovanju kojima će 
se ljudi pripremiti za održive promjene. jasno je da obrazovanje za održivi 
razvoj ne podrazumijeva samo obrazovanje za zaštitu okoliša u kontekstu 
intenzivnog ekonomskog razvitka, već uključuje i golemu socijalnu i kul-
turnu dimenziju, ekonomsku vijabilnost i prosperitet. To znači učenje ljudi 
ne samo za svijest o ekonomskom prosperitetu već učenje za održivi način 
života i građenje budućnosti na temelju ekološki, ekonomski, socijalno i kul-
turno održivih rješenja. Obrazovanje za održivi razvoj podrazumijeva razvija-
nje vještina za život u društvu koje se mijenja (donošenje odluka, rješavanje 
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problema, kreativno razmišljanje) ali i razvijanje interesa i motivacije za sva-
kodnevno odgovorno ponašanje  kako bi se postigle pozitivne promjene u 
društvu.

Da bi moglo odgovoriti na promjene i potrebe društva, Sveučilište se treba 
strukturirati kao snažna, integrirana, odgovorna i autonomna institucija koja 
je u stanju jamčiti kombinaciju resursa i ekspertize za promjene. Sljedeće 
sedmogodišnje razdoblje, pokriveno ovom Strategijom, biti će razdoblje 
restrukturiranja i jačanja Sveučilišta. Zbog toga se u ovom poglavlju fokusi-
ramo na ključne promjene u okruženju koje će izravno utjecati ne moder-
nizaciju i jačanje Sveučilišta: pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, 
Bolonjski proces, nacionalnu znanstveno-istraživačku i visokoobrazovnu 
politiku te Sveučilišni kampus na Trsatu. Na mnogobrojne, jednako važne 
promjene koje se očekuju kao posljedica globalizacije, klimatskih promjena 
i nedostatnosti tradicijskih izvora energije Sveučilište u Rijeci odgovarat će 
kao snažna integrirana institucija, a promjene u neposrednom okruženju 
sukreirat će u partnerstvu s gradovima i županijama.

PRISTUPANjE REPUBlIkE HRVATSkE EUROPSkOj UNIjI

Ulaskom u pregovore Republika Hrvatska opredijelila se za prihvaćanje pro-
grama zajednice, te postupno usklađivanje svoje politike u području znano-
sti i istraživanja sa svim strateškim dokumentima Europske zajednice. Prije 
svega to se odnosi na prihvaćanje ključnih ciljeva definiranih lisabonskom 
strategijom (2000. godine), kada je Zajednica postavila cilj da će Europa biti 
najkompetitivnija i najdinamičnija ekonomija temeljena na znanju u svijetu, 
sposobna za samoodrživi ekonomski razvitak, s povećanjem broja i kvalitete 
radnih mjesta te većom socijalnom kohezijom. Isto tako, valja naglasiti opre-
dijeljenost za ciljeve Geteborške strategije održivog razvoja EU jer upravo 
oni osiguravaju strateške prednosti Republike Hrvatske. 

Republika Hrvatska dijeli ciljeve postavljene u lisabonskoj strategiji te mno-
gobrojnim priopćenjima (Communications) i akcijskim planovima koji su 
prihvaćeni s ciljem stvaranja i implementacije integrirane istraživačke po-
litike (policy) kojom se potiče ekonomski razvoj i ekonomija temeljena na 
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znanju. Republika Hrvatska podržava instrumente za uspostavljanje Europ-
skog istraživačkog prostora i preporuke u priopćenjima i akcijskim planovi-
ma komisije, posebice: Prema Europskom istraživačkom prostoru (Towards 

a European Research Area), Europskoj povelji za istraživače (The European 

Charter for Researchers), kodeksu ponašanja za novačenje istraživača (Code 

of Conduct for the Recruitment of Researchers), Akcijski plan za mobilnost (Mo-

bility Action Plan), Akcijskom planu za znanost i društvo (Action Plan Science 

and Society) i Akcijskom planu 3% (Action Plan 3%) (koji se temelji na odluci 
Europskog vijeća iz Barcelone 2002. godine o ukupnom porastu ulaganja u 
istraživanja i razvoj od 3% do 2010. godine).

Premda u Republici Hrvatskoj u području znanosti istraživanja postoji ne-
koliko strateških dokumenata, znanstvena se politika počela koherentno 
razrađivati tek u planu razvoja koje je Nacionalno vijeće za znanost nedav-
no prihvatilo. No, većina strateških dokumenata ne naslanja se dovoljno na 
strateške dokumente EU, pa segment sustavnog priključivanja EU u strateš-
kim i policy dokumentima nije dovoljno zastupljen.

Pristupanjem FP6 programu od 1. siječnja 2006. otvorene su mogućnosti 
punopravnog natjecanja hrvatskih znanstvenika za projekte i programe 
tijekom 2006. godine. Od 2007. godine započinje FP7 program s gotovo 
dvostruko većim proračunom. Program se organizira i provodi centralizi-
rano, što znači da se ne zahtijeva uspostavljanje posebne administrativne 
infrastrukture u Hrvatskoj, no očekuje se hrvatska financijska participacija u 
programu. Procjenjuje se da je apsorpcijska sposobnost hrvatskog istraži-
vačkog prostora nedostatna za učinkovito natjecanje za FP7 sredstva. Uz to, 
nedostaje adekvatna administrativna podrška hrvatskim znanstvenicima, 
posebice na operativnoj razini tijekom pripreme programa i njihove pro-
vedbe. MZOŠ je započeo s organiziranjem nacionalne koordinacijske infra-
strukture ali nije razvijen odgovarajući administrativni kapacitet, niti unutar 
hrvatskih znanstvenih institucija niti na nacionalnoj razini.

Republika Hrvatska prihvatila je dosadašnji acquis i u poglavlju obrazovanja, 
dijeli ciljeve postavljene u strategiji Obrazovanje i osposobljavanje do 2010. 
(Education and Training 2010, E&T 2010) kao i u sličnim strateškim i policy do-
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kumentima za područje kulture i mladih. Hrvatska je spremna sudjelovati u 
suradnom okviru (cooperation framework) EU i usmjeravati svoju politiku u 
području obrazovanja prema zajedničkim ciljevima.

Radi ostvarenja ambicioznih ciljeva postavljenih lisabonskom strategijom, 
bilo je nužno osigurati koordiniranu prilagodbu obrazovnih sustava u eu-
ropskim državama. kako ne postoje ugovorne obveze u Ugovoru o stva-
ranju EU, Europsko vijeće (European Council) uvelo je metodu otvorenoga 
koordiniranja (Open Method of Coordination, OMC) kao temeljnu metodu 
za konvergiranje europskih obrazovnih sustava. OMC se temelji na dogo-
vorima o ključnim ciljevima, kojima prethodi temeljita ekspertna analiza, i 
uspostavljanju indikatora za redovito praćenje napredovanja.

jedan je od ključnih instrumenata za ostvarivanje lisabonskih ciljeva pro-
gram Education and Training 2010, prihvaćen u 2001. U tom programu po-
stavljaju se tri ključna cilja i 13 smjernica koje će europske države nastojati 
postići do 2010. godine. Za svaki od ciljeva, odnosno smjernica, definiraju se 
kvalitativni i kvantitativni indikatori za praćenje napredovanja. Od ukupno 
47 indikatora, 29 kvantitativnih indikatora definirano je za redovito praćenje 
odnosno izvješćivanje država članica. Pet indikatora utvrđeni su kao bench-

mark indikatori do 2010.

Program E&T 2010 razrađen je u čitavu nizu potprograma i ekspertnih ana-
liza i bio je podloga za izradu nekoliko strateških dokumenata za stvaranje 
nacionalnih obrazovnih politika. Tom su se programu priključila dva golema 
procesa koja su tekla usporedno u Europi: Bolonjski proces i kopenhaški 
proces. Upravo iskustva stečena konvergiranjem zajedničkih ciljeva tih dva-
ju procesa poslužila su za daljnji razvitak programa E&T odnosno za stvara-
nje uznapredovalog Europskoga obrazovnog sustava. Slična načela koja su 
uspostavljena u visokom i strukovnom obrazovanju prelijevaju se u sve ra-
zine obrazovanja i šire se na sustav cjeloživotnog učenja, fleksibilnih putova 
učenja i neformalnog obrazovanja. Osnovni je cilj stvaranje prepoznatljivog 
sustava europskih kvalifikacija, definiranog u programu Europski kvalifikacij-
ski okviri za cjeloživotno učenje (European Qualification Framework for Life-

long Learning), prihvaćenog u prosincu 2006. Stvaranje europskih kvalifika-
cijskih okvira (EQF) temelji se na ishodima učenja koji trebaju biti mjerljivi, 
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što znači nužnu promjenu pristupa (paradigme) obrazovanju, fokusiranje na 
kompetencije potrebne za aktivno građanstvo i prilagođavanje tržištu rada, 
te reformu kurikuluma.

Mnogobrojni financijski instrumenti koji su se koristili u području obrazova-
nja u proteklom razdoblju (Socrates, lonardo, Erasmus, itd.) skupljaju se u 
jedan veliki program pod nazivom Integrirani program cjeloživotnog učenja 
(Integrated Lifelong Learning Programme, IllP) koji će se odvijati u razdoblju 
od 2007 do 2013. Za taj program financijska perspektiva EU predviđa oko 9 
milijardi eura. Program će se provoditi decentralizirano, što znači da svaka 
država treba stvoriti odgovarajuću administrativnu infrastrukturu u obliku 
nezavisne agencije. Dakle, IllP će biti glavni financijski instrument za reali-
zaciju programa E&T 2010 i lisabonske strategije u području obrazovanja.

Uspostavljanje komponenti Europass solidno napreduje u Hrvatskoj, no još 
uvijek se osjeća nedostatak koordiniranosti i sustavnosti u uvođenju te in-
formacija o važnosti tih instrumenata. Posebno smatramo važnim koordi-
nirano i sustavno  uvođenje Dodatka diplomi i Dodatka svjedodžbi jer su 
ti dokumenti iznimno važni za uspješno napredovanje Bolonjskog procesa 
i razvoja strukovnog obrazovanja, te uključivanje u programe mobilnosti u 
sklopu programa IllP.

BOlONjSkI PROCES

Bolonjski proces, glavni proces reforme sustava visokog obrazovanja u Euro-
pi, započeo je 1999. kada su ministri 29 europskih država potpisali Bolonjsku 
deklaraciju, dokument kojim se utemeljuje Europski prostor visokog obra-
zovanja (European Higher Education Area, EHEA). 

Slično Bolonjskom procesu, koji obuhvaća visoko obrazovanje, pokrenut je 
kopenhaški proces (Brugges - Copenhagen Proces) koji se odnosi na po-
većanje suradnje među europskim institucijama koje se bave strukovnim 
obrazovanjem. U listopadu 2001. ministri 31 europske države prihvatili su 
kopenhašku deklaraciju o pojačanju europske suradnje u strukovnom obra-
zovanju s ciljem stvaranja europske mreže takvih institucija.
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U Bolonjskoj deklaraciji ministri su utvrdili prvih 6 smjernica Bolonjskog 
procesa:

1. Prihvaćanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih stupnjeva, 
i uvođenje dodatka diplomi (Diploma Supplement), kako bi se pro-
micalo zapošljavanje europskih građana i međunarodna konkuren-
tnost europskog sustava visokog obrazovanja;

2. Prihvaćanje sustava temeljenog na dvama glavnim ciklusima, 
pred-diplomskom i diplomskom (3+2). Pristup drugom ciklusu zahti-
jeva uspješno završen prvi ciklus studija koji mora trajati najmanje tri 
godine. Stupanj postignut nakon prvog ciklusa smatra se potrebnim 
stupnjem kvalifikacije na europskom tržištu rada. Drugi ciklus vodit će 
k magisteriju, kao što je to slučaj u mnogim europskim zemljama;

3. Uvođenje bodovnog sustava (Europen Credit Transfer System, ECTS), 
kao prikladnog sredstva u promicanju najšire razmjene studenata;

4. Promicanje mobilnosti uklanjanjem svih prepreka slobodnom kre-
tanju: studentima dati priliku za učenje i omogućiti im pristup studi-
ju i relevantnim službama, a nastavnicima, istraživačima i administra-
tivnom osoblju priznati i valorizirati vrijeme koje su proveli u Europi 
istražujući, predajući ili učeći, bez prejudiciranja njihovih statutarnih 
prava;

5. Promicanje europske suradnje u osiguravanju kvalitete, u cilju ra-
zvijanja usporedivih kriterija i metodologija;

6. Promicanje potrebne europske dimenzije u visokom školstvu, po-
sebice u razvoju nastavnih programa, međuinstitucionalnoj suradnji, 
shemama mobilnosti i integriranih programa studija, obuke i istraži-
vanja.

Dvije godine nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije, u svibnju 2001., mi-
nistri zaduženi za visoko obrazovanje iz 33 europske države sastali su se u 
Pragu kako bi pratili napredovanje Bolonjskoga procesa i utvrdili pravce i pri-
oritete u slijedećim godinama. Republika Hrvatska pristupila je  Bolonjskom 
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procesu u Pragu, 19. svibnja 2001. U Praškom priopćenju ministri su potvrdili 
svoje opredjeljenje za ciljeve Bolonjske deklaracije i istaknuli kao važne ele-
mente Europskoga visokoobrazovnog prostora tri nove smjernice:

7. Cjeloživotno učenje sastavni je dio visokoobrazovnih aktivnosti, te 
visokoobrazovne institucije trebaju sustavno organizirati cjeloživot-
no učenje i znatno povećati mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja, 
uključujući priznavanje prethodnog učenja (recognition of prior lear-

ning);

8. Jačanje autonomije visokoobrazovnih institucija preduvjet je 
društvenog i gospodarskog razvitka, a reforme trebaju biti potpuno 
uključene u sve institucijske aktivnosti. Studenti su ravnopravni 
partneri u upravljanju visokoobrazovnim institucijama te je potreb-
no osigurati sve potrebne pravne mjere kako bi se osiguralo njihovo 
ravnopravno sudjelovanje.

9. Povećanje privlačnosti i kompetitivnosti Europskog prostora 
visokog obrazovanja prema ostalim dijelovima svijeta (uključujući 
aspekte transnacionalne edukacije) osiguravajući dio studija u ino-
zemstvu kroz združene programe. 

U rujnu 2003., ministri iz 33 europske zemlje na konferenciji u Berlinu postavili 
su prioritete i kratkoročne ciljeve za ubrzano stvaranja Europskoga prostora 
visokog obrazovanja i odlučili osigurati jače veze između visokog obrazovanja 
i istraživačkih sustava u pojedinim zemljama jer se lisabonski ciljevi mogu po-
stići jedino sinergijom EHEA i Europskog istraživačkog prostora (ERA). 

U priopćenju iz Berlina (Berlin Communique) ministri su jasno osvijesti-
li potrebu za jačim povezivanjem EHEA i ERA, povezivanjem istraživanja i 
prenošenja istraživačkih znanja i vještina, važnosti istraživačkoga rada kao 
sastavnoga dijela visokog obrazovanja, te zaključili da je uz dva dosad naj-
važnija ciklusa visokog obrazovanja, potrebno uspostaviti doktorsku razinu 
kao treći ciklus u okvirima Bolonjskog procesa, te su odlučili dodati i desetu 
smjernicu Bolonjskog procesa:
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10. Doktorski programi su studiji trećeg ciklusa koji uključuju izvor-
no istraživanje za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti. 
ključni su za razvitak EHEA i ERA i povezivanje tih dvaju procesa. 
Glavnu odgovornost za izobrazbu istraživača na različitim stupnjevi-
ma njihove karijere imaju sveučilišta. Ona moraju odgovoriti na iza-
zove obrazovanja mladih istraživača, ne samo za potrebe akadem-
skog tržišta, već i za potrebe ostalih sektora i tržišta radne snage. 

U Berlinskom priopćenju poseban je naglasak na sustavu za osiguranje kva-
litete. Ministri su odlučili da je potrebno utvrditi zajedničke kriterije i meto-
dologije te su se složili da će 2005. godine nacionalni sustavi za osiguranje 
kvalitete imati: (1) utvrđene obaveze i odgovornosti tijela i institucija; (2) 
evaluacijske postupke za studijske programe ili institucije, uključujući inter-
no ocjenjivanje, vanjsko vrednovanje, sudjelovanje studenata i objavljivanje 
rezultata; te (3) sustav akreditacije, certifikacije ili usporedive procedure, uz 
međunarodno sudjelovanje i umrežavanje. Nadalje, ministri su zatražili ra-
zvijanje cjelovite mreže kvalifikacija unutar Europskoga visokoobrazovnog 
prostora. Unutar takve mreže akademski stupnjevi trebaju imati različite, ali 
dobro definirane ishode (learning outcome). Akademski stupnjevi prvog i 
drugog ciklusa trebaju imati različite orijentacije i raznolike profile kako bi se 
u njih mogla uklopiti raznolikost potreba pojedinaca, akademskog tržišta i 
tržišta rada. Od 2005. godine svaki student koji diplomira treba dobiti doda-
tak diplomi (Diploma Supplement), automatski i bez naplaćivanja.

Priopćenje Europske komisije iz veljače 2003. o ulozi sveučilišta (The Role of 

the Universities in a Europe of Knowledge) jedan je od najvažnijih policy doku-
menata vezan uz doktorsku izobrazbu i ulogu sveučilišta u stvaranju Europe 
znanja. Osim političke podrške, u tom se dokumentu utvrđuje niz čimbenika 
koji onemogućuju sveučilišta da ispune tu zadaću na odgovarajući način.

Iste godine (2003) rektori europskih sveučilišta donijeli su u Grazu deklara-
ciju o Europi znanja i središnjoj ulozi sveučilišta u istraživanjima i na istraži-
vanjima temeljenom obrazovanju, te naglasili da kompetitivnost i izvrsnost 
treba uravnotežiti sa socijalnom kohezijom i povećanim uključivanjem u 
visoko obrazovanje. Dogovorena su temeljna načela na kojima će europska 
sveučilišta izgrađivati istraživačku i inovacijsku strategiju kako bi se odgovo-
rilo na izazove koje donosi stvaranje Europe znanja.
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Na ministarskoj konferenciji u Bergenu 2005. fokusirana su četiri strateška 
prioriteta za dvogodišnje razdoblje: (1) implementacija standarda za osigu-
ranje kvalitete, (2) implementacija nacionalnih kvalifikacijskih okvira, (3) pri-
znavanje združenih studija i (4) razvijanje fleksibilnih putova učenja u viso-
kom obrazovanju. Zaključci iz Salzburga glede doktorskih studija prihvaćeni 
su kao temeljni (background) dokument, te u skraćenoj verziji ponovljeni u 
ministarskom priopćenju. Doktorski studiji uklopljeni su u europske kvalifi-
kacijske okvire te je jasno utvrđena potreba za strukturiranim doktorskim 
programima koji neće trajati dulje od 3 ili 4 godine u punom radnom vre-
menu. Sveučilišta su pozvana da potiču interdisciplinarno osposobljavanje i 
razvijaju opće kompetencije koje su potrebne tržištu rada. jasno je istaknuta 
nužnost povećanja broja doktorskih kandidata te izbjegavanje preregulira-
nosti doktorskih programa.

Europska komisija u prosincu 2005. objavila je prijedlog za stvaranje prepo-
znatljivog sustava europskih kvalifikacija (definiranog u programu European 

Qualification Framework for Lifelong Learning), kojeg je prihvatio Europski 
Parlament u prosincu 2006. Stvaranje europskih kvalifikacijskih okvira (EQF) 
temelji se na ishodima učenja koji trebaju biti mjerljivi, što znači nužnu 
promjenu pristupa (paradigme) obrazovanju, fokusiranje na kompetencije 
potrebne za aktivno građanstvo i prilagođavanje tržištu rada, te reformu ku-
rikuluma.

NACIONAlNA VISOkOOBRAZOVNA I ZNANSTVENA POlITIkA

Nacionalna visokoobrazovna politika u sljedećem razdoblju biti će znatno 
pod utjecajem promjena u hrvatskom društvu koje će pratiti proces pristu-
panja Europskoj uniji. Hrvatska će svoju politiku usklađivati s lisabonskim 
ciljevima i programom Education & Training 2010 te uspostavljanjem Europ-
skih kvalifikacijskih okvira (EQF). Na profiliranje hrvatske visokoobrazovne 
politike značajno će utjecati i sudjelovanje u programima IllP i YAP, pove-
ćanje mobilnosti hrvatskih studenata i profesora, ali i dolazak europskih stu-
denata. Uz to, valja očekivati daljnju evoluciju Bolonjskog procesa, posebice 
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razvijanje sustava doktorskih studija u Europi i uspostavljanje europskoga 
akreditacijskog sustava. Vjerojatno će zaživjeti i inicijative kojima se želi pro-
vesti rangiranje europskih sveučilišta, ili barem njihova tipologija.

I hrvatska nacionalna obrazovna politika počela je dobivati svoj jasan profil. 
Osnovne smjernice razvoja cijelog školstva, pa tako i visokog obrazovanja, 
zacrtane su u Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005-2010, koji 
je hrvatska Vlada prihvatila koncem 2005. godine. Hrvatski visokoobrazovni 
sustav u posljednjih je nekoliko godina dobio svoj odgovarajući volumen, 
formirana su nacionalna tijela koja imaju zadatak provesti decentralizaciju 
sustava i pokrenute su opsežne investicije u razvitak sveučilišnih kampusa. 
U Strateškom okviru za razvoj, dokumentu koji je hrvatska Vlada prihvatila u 
svibnju 2006., jasno su i logično istaknute smjernice razvoja sustava visokog 
obrazovanja i znanosti u sljedećem srednjoročnom razdoblju.

U sljedećem srednjoročnom razdoblju mogu se očekivati ključne političke 
odluke glede integracije sveučilišta, daljnje razvijanje modela državnoga 
nadzora u upravljanju i (re)definiranja binarnog sustava. U kontekstu Bolonj-
skoga procesa i kvalifikacijskih okvira koji se temelje na ishodima učenja, 
podjela na sveučilišne i stručne studije gubi smisao, pa diferenciranje viso-
koobrazovnih institucija postaje neizbježno, posebice na osnovama istraži-
vačkih kapaciteta i učinaka. Vjerojatno će kritična okosnica te diferencijacije 
biti doktorski studiji i istraživački profili institucija.

U prosincu 2006. predstavljena je skica hrvatskoga Nacionalnog kvalifikacij-
skog okvira, koja po svojoj strukturi omogućuje uklapanje u Europski kvalifi-
kacijski okvir. No, odluka o uključivanju u EQF istodobno znači i reformu svih 
obrazovnih programa kako bi se definirali ishodi učenja i programi strukturi-
rali na temelju predviđenih ishoda učenja. Prihvaćanje EQF, pored toga, zna-
či i izgrađivanje sustava za cjeloživotno učenje kroz formalne, neformalne i 
informalne putove učenje. Na tom je tragu i Strategija obrazovanja odraslih, 
dokument koji je Vlada prihvatila 2004. godine. Zakon o obrazovanju odra-
slih, prihvaćen početkom 2007., jasno otvara potrebu da sveučilišta započnu 
s organiziranim obrazovanjem odraslih. No, taj zakon ne postavlja temelje za 
sustavno pravno uređivanje cjeloživotnog učenja, pa treba očekivati da će se 
ubrzo pokrenuti inicijative za proširenje zakonskog okvira i sustavno uređiva-
nje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih putova učenja.
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Opsežni zahvati u promjene sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, po-
sebice strukovnog obrazovanja, već su pokrenuti u Hrvatskoj. Očekuje se 
da će od 2008. srednjoškolsko obrazovanje biti obvezno, što će zahtijeva-
ti dodatne prilagodbe u sustavu visokog obrazovanja, posebice u upisnoj 
politici. Isto tako, uvođenje Državne mature, najprije za gimnazije, a zatim 
i za strukovne škole, te uspostavljanje Centra za vanjsko vrednovanje obra-
zovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za obrazovanje odraslih 
i Agencije za strukovno obrazovanje zahtijevat će redefiniranje upisne poli-
tike na sveučilištima.

kao u obrazovanju, tako će i u sustavu znanosti u sljedećem srednjoročnom 
razdoblju ključni utjecaj imati hrvatsko priključivanje Europskoj uniji. Napre-
dovanje 7. okvirnog programa (Framework Programme 7, FP7), djelovanje 
Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council) i pokretanje Eu-
ropskog instituta za tehnologiju utjecat će na nacionalnu politiku prema 
znanosti. Hrvatska se u pregovorima obvezala izraditi akcijski plan kojim 
će se povećati izdvajanja za znanost (Akcijski plan prema 3%) ali i povećati 
uključivanje poslovnog sektora u financiranje istraživanja. Taj plan zahtijevat 
će ozbiljno restrukturiranje istraživačkoga i inovacijskog sustava u Hrvatskoj 
i, posebice, veliku odgovornost postaviti pred javne istraživačke institucije.

Strateški okvir za razvoj postavlja jasne smjernice za javni dio istraživačkog 
sektora, a nacionalna Znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske 
2006-2010 razrađuje niz mjera koje trebaju biti temelj za strateško pozicio-
niranje sveučilišta i ostalih znanstvenih organizacija. Moguće je očekivati da 
će u dolazećem srednjoročnom razdoblju doći do restrukturiranja financijskih 
instrumenata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, daljnjeg profiliranja 
prema izvrsnosti financijskih instrumenata Nacionalne zaklade za znanost, vi-
soko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, te povećanje fonda za 
financijske instrumente Tehnologijske politike kojima će upravljati dvije neza-
visne agencije, BICRO i Hrvatski tehnologijski institut (HIT). 

jedna od najvažnijih odrednica nacionalne znanstvene i inovacijske politike 
u sljedećem srednjoročnom razdoblju bit će razvijanje sustava doktorskih 
studija u Hrvatskoj. Posebnu odgovornost za taj segment imat će sveučili-
šta, jer su doktorski studiji temelj za širenje istraživačke baze i njezino kori-
štenje u poslovnom i javnom sektoru. 
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inveSticijSki pRogRam 
2002/2003

pRetvaRanje vojaRne 
na tRSatu u pRojekt 

Sveučilišnog kampuSa 
na tRSatu

i. Faza izgRadnje 
kampuSa na tRSatu 

(2008/2009)

SpoRazum S Riječkom 
nadbiSkupijom

SVEUčIlIŠNI kAMPUS NA TRSATU

Riječko je Sveučilište u razdoblju 2001-2003 napravilo bitan razvojni iskorak. 
Investicijski program u iznosu od gotovo 180 milijuna kuna koji je dovršen 
2003. godine imao je za cilj dovesti Sveučilište na razinu ostalih hrvatskih 
sveučilišta i približiti ga razini koju je koncem prošlog stoljeća imala većina 
europskih sveučilišta. Bitno je poboljšan standard studiranja, uvjeti za znan-
stveni rad, izgrađen je suvremeni informacijski sustav kojim je Sveučilište 
integrirano i spojeno s drugim centrima u svijetu, a bitno je unaprijeđen i 
životni standard studenata. Paralelno je tekao rad na integraciji Sveučilišta 
kao preduvjet za reformu programa i studija, kao i unapređenje suradnje s 
drugim sveučilištima u zemlji i svijetu. Broj znanstvenih novaka je u zadnjih 
pet godina više nego utrostručen. Taj razvojni zamah bio je izvrstan temelj 
i potpora aktivnostima oko izgradnje kampusa na Trsatu što je i omogu-
ćeno odlukom Vlade RH (2003.) o dodjeli prostora vojarne na Trsatu gradu 
Rijeci za potrebe sveučilišnog kampusa i sveučilišne bolnice. Svi objekti I. 
faze kampusa trebaju biti dovršeni koncem 2008. godine i tijekom 2009. 
godine. 

Izgradnja suvremenog istraživačkog sveučilišta ravnopravnog u europskom 
okruženju zahtjeva i izgradnju znanstvene i cjelokupne sveučilišne infra-
strukture koja će osigurati izvrsnost u sveučilišnoj nastavi i znanstvenom 
radu i ravnopravan položaj sveučilištu u Europskom visokoškolskom pro-
storu (EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (ERA) što će naš kampus 
na Trsatu i omogućiti. U I. fazi gradit će se objekti Akademije primijenjenih 
umjetnosti (otvorena 2006. godine) te Filozofskoga i Učiteljskog fakulteta. 
U zgradi Akademije smješten je Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog 
fakulteta, a u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti otvoren je i Centar 
za umjetničku topografiju, što će stvoriti okruženje za prerastanje Odsjeka 
u Sveučilišni odjel za povijest umjetnosti. Izgradnjom Filozofskog i Učitelj-
skog fakulteta stvoriti će se uvjeti za snažan razvoj humanističkih znanosti. 
U zgradi tih fakulteta djelovat će Centar za psihološku pomoć studentima i 
Ured za studente s invaliditetom. 

Vrlo važan za razvoj Sveučilišta, a posebno humanističkih znanosti, u slje-
dećem razdoblju je dogovor između Sveučilišta i riječke Nadbiskupije o za-
mjeni prostora sadašnjeg Filozofskog fakulteta koji seli u kampus na Trsatu, 
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Razvoj pRiRodnih 
znanoSti

znanStveno- 
tehnološki paRk

gRađevinSki Fakultet

za prostore Fakulteta za hotelski i turistički menadžment u Opatiji na koje 
crkva polaže pravo vlasništva jer se radi o nacionaliziranoj imovini. Tom su 
zamjenom riješena dva problema i dodatno osiguran razvoj Sveučilišta. Fa-
kultet za hotelski i turistički menadžment dobiva prostor za širenje i razvoj 
na sadašnjoj lokaciji, a riječka teologija – koja je sada područni odjel Teološ-
kog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobiva u zgradama Filozofskog fakulteta 
vrhunski prostor za razvoj i prerastanje u Teološki fakultet Sveučilišta u Rijeci. 
Time i ovaj prostor postaje dio sveučilišnih sadržaja.

Naša istraživanja i analize pokazale su da je razvoj prirodnih znanosti u pret-
hodnom razdoblju bio zanemaren, što danas predstavlja najveću slabost za 
razvoj Sveučilišta. Stoga, razvoju prirodnih znanosti posvećujemo posebnu 
pozornost pa će tijekom 2007. godine biti konstituirani Sveučilišni odjeli za 
fiziku, matematiku i informatiku. U I. fazi kampusa izgradit će se i objekt u 
kojem će biti smješteni ti sveučilišni odjeli. Osim toga u istoj će zgradi biti 
smješteni i Sveučilišni centri za: mikrotehnologiju i nanotehnologiju, znan-
stveno računanje, ekologiju, molekularnu medicinu i molekularnu biologiju. 
Posebna će se pozornost posvetiti i osiguranju sredstava za nabavu znan-
stvene opreme u sveučilišnim odjelima i centrima. Time će se stvoriti uvjeti 
za razmah prirodnih i temeljnih biomedicinskih znanosti. Tome će posebno 
pridonijeti i izgradnja Znanstveno-tehnološkog parka (ZTP), koji također tre-
ba biti dovršen do konca 2008. godine. ZTP će poticati poduzetništvo ute-
meljeno na znanju, inovativnosti i novim tehnologijama, što će biti olakšano 
njegovim smještajem u srcu istraživačkog potencijala kampusa i u susjed-
stvu nove Sveučilišne bolnice. ZTP će sadržavati Inkubator, Radionice i Služ-
be općeg karaktera (zaštita intelektualnog vlasništva, marketing, poslovno 
savjetovalište, “networking” sa znanstvenicima i poduzetnicima zapadne Hr-
vatske itd).

U I. fazi bit će izgrađena i zgrada Građevinskoga fakulteta koji je u provedbi 
Bolonjskog procesa predvidio nove programe (npr. urbano inženjerstvo) s 
vizijom otvaranja i studija arhitekture. Očekujemo da će preseljenje Građe-
vinskoga fakulteta rezultirati značajnim povećanjem kvalitete znanstvenih i 
obrazovnih aktivnosti u području građevinarstva. U zgradi Građevinskoga 
fakulteta djelovat će Sveučilišni centar za studije.
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StudentSki StandaRd

dRuštveno-kultuRni 
centaR

kReditna SRedStva 
u iznoSu od 490 

milijuna kuna

ii. Faza izgRadnje 
kampuSa na tRSatu 

(2010 - 2013)  

U I. fazi izgradnje kampusa bitno će se unaprijediti studentski standard 
(smještaj i prehrana) i cjelokupan društveni, kulturni i sportski život stude-
nata. Izgradit će se tri objekta za smještaj (735 ležajeva) u kojima će biti i 
24 apartmana za gostujuće nastavnike i znanstvenike. Izgradit će se i resto-
rani kapaciteta više tisuća obroka i prostor za društvene aktivnosti. Izgrad-
nja Društveno-kulturnog centra (DkC) posebno će unaprijediti društveni, 
umjetnički i kulturni život i sadržaje cjelokupne akademske zajednice. U 
DkC nalazit će se mnogobrojne dvorane kapaciteta od 80 do 500 mjesta, 
desetak prostorija za radionice, zabavni centri, sastajališta i uslužne djelat-
nosti. Sveučilišni trg i sportski tereni na otvorenom dati će novu dimenziju 
studentskom životu u kampusu. DkC biti će dovršen tijekom 2009. godine. 
Naknadno prihvaćeni DPU prostora kampusa odredio je obvezu izgradnje 
500 parkirnih mjesta u podzemnim garažama već u prvoj fazi, što će zahtije-
vati dodatne napore za osiguranje sredstava. U I. fazi izgradit će se i središnja 
toplana i energana za sveučilišni kampus i novu sveučilišnu bolnicu.

Za realizaciju I. faze programa kampusa na Trsatu sredstva su osigurana jam-
stvom Vlade RH od 8. prosinca 2004. i sindiciranim kreditom triju banaka u 
iznosu od 490 milijuna kuna. Cijeli koncept I. faze kampusa na Trsatu i kre-
ditnog zaduženja zamišljen je na način da, po otplati, «najteža» godina bude 
tek 2011., a da ukupna otplata traje do 2020. godine. Takav okvir daje realnu 
mogućnost da se odmah planira II. faza izgradnje kampusa uz približno iste 
uvjete (ili još bolje) u pogledu kamata i godina otplate.

U II. fazi izgradnje kampusa potrebno je najprije izgraditi Sveučilišne odjele 
za kemiju i biologiju, Sveučilišnu knjižnicu i Pomorski fakultet (2009-2011) 
jer postojeći objekti ne zadovoljavaju razvojne potrebe ustanova koje su 
ključne za strategiju razvoja Sveučilišta. Sredstva za Sveučilišnu knjižnicu i 
Pomorski fakultet bit će znatno lakše osigurati jer su postojeći objekti tih 
sastavnica u vlasništvu Sveučilišta. U II. fazi (2010-2013) potrebno je i bitno 
poboljšati smještajne kapacitete za studente izgradnjom dvije tisuće ležaje-
va, što će osigurati prihvatljive europske standarde u smještaju studenata i 
omogućiti ravnopravnost naših studenata u programima razmjene (mobili-

ty) u europskom prostoru. Tijekom II. faze (2011-2013) neophodno je izgra-
diti u kampusu nove prostore Ekonomskog fakulteta, jer sadašnji prostor 
predstavlja prepreku njegovu razvoju i otežava kreiranje interdisciplinarnih 



27

minikampuS u opatiji

programa na Sveučilištu. U II. fazi (2011-2013) izgradit će se sportski objekti 
(sportska dvorana i plivalište), odnosno tereni za male i velike sportove na 
otvorenom. 

U II. fazi (2010-2013) poboljšati će se standard studiranja na Fakultetu za 
hotelski i turistički menadžment u Opatiji izgradnjom objekta za nastavne i 
znanstvene aktivnosti, a studentski standard izgradnjom objekta za smještaj 
i prehranu studenata. Dio sredstava za investicije II. faze može se osigurati i 
javno-privatnim partnerstvom.





S W ot  a n a l i z a

Analiza prednosti, nedostataka, mogućnost i opasnosti (SWOT) provedena 
je javnim slanjem poziva svim članovima Sveučilišta te u manjim skupinama 
uglavnom radnim tijelima Sveučilišta. SWOT analiza administrativnih službi 
provedena je na kolegiju tajnika, međunarodne suradnje među koordina-
torima za međunarodnu suradnju sveučilišnih sastavnica, kvalitete na Od-
boru za kvalitetu, fi nancijske politike na Povjerenstvu za lump-sum, poslije-
diplomskih studija na Povjerenstvu za evaluaciju poslijediplomskih studija, 
nastave među prodekanima za nastavu te istraživanja među prodekanima 
za znanstveni rad. Detalji SWOT analize i preporuke nalaze se u privitku 1. 
ovog dokumenta.

SNAGE

Među glavnim snagama Sveučilišta ističe se sigurnost radnog mjesta uz raz-
mjerno mlad nastavnički kadar otvoren promjenama i veliko povećanje bro-
ja znanstvenih novaka na Sveučilištu. Veličina Sveučilišta i razvoj kampusa na 
Trsatu omogućuje brzo prilagođavanje sveučilišta promjenama u okruženju 
kao i jačanje prepoznatljivosti u zajednici (intenzivna suradnja s Gradom 
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Rijeka i Županijom primorsko-goranskom). Široka međunarodna suradnja, 
velik broj znanstvenih projekata uz postojanje prepoznatljivih znanstvenih 
grupa (timova) s međunarodnim projektima omogućuje brzo uključivanje 
u ERA i EHEA. Funkcionalno integriranje u području međunarodne suradnje, 
financijskog i investicijskog poslovanja, podizanja osobnoga i radnog stan-
darda svih zaposlenika, te uspostavljanje integriranog sustava za osigura-
nje kvalitete na Sveučilištu i sastavnicama uz visoki entuzijazam ljudi koji su 
uključeni u proces već sada osiguravaju strateške prednosti u razvoju Sve-
učilišta. Dijalog i uvažavanje specifičnosti pojedinih znanstvenih područja, 
pokretanje zajedničkih projekata uz otvaranje novih područja djelovanja 
kroz projekt sveučilišnog kampusa omogućuje uspostavljanje obrazovnog 
i istraživačkog profila. 

SlABOSTI

Broj službenika i namještenika sa potrebnom stručnom spremom nije op-
timiziran, što otežava upravljanje procesima na Sveučilištu i povećava ad-
ministrativno opterećenje nastavnika i znanstvenika. Nedostatak specijalno-
sti za pojedine skupine poslova kao i nepostojanje stimulativnog sustava 
nagrađivanja i  unapređivanja mnoge procese na Sveučilištu čini sporima 
i neefikasnima. Nejasni i nestabilni uvjeti financiranja, najčešće zbog nepo-
stojanja stabilne i dugoročne strategije na razini države, netransparentnoga 
i rigidnog financijskog okvira (koji obično kasni za potrebama) koji onemo-
gućuje brze prilagodbe potrebama otežavaju učinkovitiji razvitak međuna-
rodne suradnje, sustav za kvalitetu i razvojnih projekata vezanih uz Bolonjski 
proces i institucijske organizacijske prilagodbe. Previsoka ovisnost o pro-
računskim sredstvima ugrožava autonoman razvoj institucija. Slaba javna 
svijest i nedostatna informiranost, nerazvijen informacijski sustav Sveučilišta 
i neadekvatna povezanost na razini ministarstvo-Sveučilište-fakulteti znat-
no usporava reformske procese, posebice povećanje kvalitete obrazovanja 
i istraživanja. Nemogućnost uspostavljanja stabilnog financiranja razvojnih 
projekata i uspostavljenih sustava ne jamči njihovu dugoročnu samoodr-
živost i stabilnost što otežava uspostavljanje povjerenja u sustav. Premala 
povezanost među strukama i znanstvenim područjima, fragmentiranost re-
sursa, studija i istraživanja otežava uvođenje zajedničkih standarda, kriterija 
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i indikatora učinka (kvalitete), poticanje interdisciplinarnosti, horizontalne 
mobilnosti nastavnika i studenata te uspostavljanje združenih istraživanja 
i definiranje istraživačkog profila Sveučilišta. Veliko nastavno opterećenje 
rezultira deficitom nastavnika i prostora, neadekvatnim korištenjem radnog 
vremena i smanjivanjem istraživačkog potencijala.

MOGUćNOSTI

Stvaranjem zajedničkih službi i objedinjavanjem pojedinih područja rada 
na razini Sveučilišta, odmjerenom (pre)raspodjelom poslova te stručnim 
usavršavanjem zaposlenika, posebice administrativno-tehničkog osoblja, 
može se i u postojećim financijskim okvirima značajno povećati učinko-
vitost. Stvaranjem raznolikoga financijskog portfelja sveučilišta, posebice 
većim korištenjem međunarodnih fondova i otvaranjem sastavnica prema 
tržištu, uz optimiziranje troškova poslovanja moguće je u postojećem orga-
nizacijskom okviru visokog obrazovanja u Hrvatskoj postići bolje rezultate. 
Razmjenom nastavnika među sastavnicama i drugim sveučilištima, pose-
bice sveučilištima u okruženju, uspostavljanjem financijskih instrumenata 
za mobilnost moguće je osigurati interdisciplinarnost studija i kolaborativ-
nih istraživačkih programa. Partnerstvima s javnim i privatnim sektorom uz 
podršku lokalne zajednice može se povećati istraživačko-nastavna baza i 
doprinijeti razvoju regionalnog gospodarstva i društvenog okruženja. Re-
dovitim praćenjem i mjerama za unaprjeđenje kvalitete, podizanjem svijesti 
o kvaliteti, uključivanjem svih dionika, posebice dionika izvan sveučilišta, 
i boljom koordinacijom rada odbora na sastavnicama moguće je stvoriti 
visoku razinu kvalitete koja jamči ravnopravno uključivanje u EHEA. Obje-
dinjavanjem osnovnih kolegija na razini Sveučilišta, stalnim usavršavanjem 
nastavnih programa, suradnjom s gospodarstvom i sustavnim pristupom 
cjeloživotnom obrazovanju Sveučilište može znatno pridonijeti podizanju 
nacionalne kvalifikacijske strukture. korištenjem međunarodne razmjene, 
povezivanjem s gospodarstvom, objedinjavanjem resursa i uključivanjem 
studenata u istraživanja otvara se golemi prostor za povezivanje učenja i 
istraživanja, te širi baza za inovacije i istraživanje. kvalitetan informacijski su-
stav omogućuje koordinirano djelovanje svih članova Sveučilišta, a kvalitet-
no prezentiranje prema javnosti proširivanje okvira za djelovanje.
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PRIjETNjE

Prenaglašeno državno upravljanje onemogućuje razvijanje financijskih 
instrumenata na razini Sveučilišta i koči promjene. Nestabilan legislativ-
ni okvir s propisima koji se prečesto mijenjaju, nedovoljan broj stručnoga 
kadra te neodgovarajuće plaće i stimulacije administrativnog osoblja ote-
žavaju prilagodbe Sveučilišta potrebama razvitka gospodarstva, društva 
i zajednice. Nedostatna financijska podrška prijetnja je razvitku svih službi 
na Sveučilištu, posebice uspostavljanju novih procesa i zaživljavanju inici-
jativa. Fragmentiranje funkcija po sastavnicama oduzima snagu Sveučilišta 
i onemogućuje pokretanje velikih i značajnijih projekata. Slaba motivacija 
zaposlenika za promjene i nedostatna kritičnost usporava donošenje od-
luka i smanjuje prilagodljivost sveučilišta potrebama zajednice i gospodar-
stva. Preopterećenost nastavom i neadekvatna administrativna podrška čini 
istraživačke i nastavne procese neefikasnima i znantno umanjuje istraživački 
kapacitet sveučilišta. Postojeća politika napredovanja znanstvenika prijetnja 
je pozitivnoj selekciji kadrova i onemogućuje uspostavljanje instrumenata 
za razvitak istraživačke karijere mladih znanstvenika. komercijalizacija Sveu-
čilišta potiče izražaj osobnih interesa, prijeti zapuštanjem osnovne djelatno-
sti i pretvaranjem u nastavno sveučilište s preuskom istraživačkom bazom. 
Nedovoljno ulaganje u znanost, zatvorena akademska zajednica i mnogo-
brojne administrativne prepreke prijete odljevom kadrova i smanjivanjem 
kapaciteta za uspostavljanje društva i ekonomije temeljene na znanju.
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PREPORUkE

Stručne službe
Osiguranje dostatnih financijskih sredstava za razvoj službi1. 
Stabilnost propisa i funkcioniranje pravne države2. 
Osiguranje samostalnosti u radu stručnih službi3. 
Cjeloživotno obrazovanje službenika i namještenika4. 
Omogućavanje zapošljavanja potrebnog broja službenika i 5. 
namještenika s odgovarajućom stručnom spremom
Osiguranje adekvatnog i dobro opremljenog prostora za rad svih 6. 
službi
Poticanje i razvijanje što bolje suradnje u svim segmentima 7. 
djelatnosti između administrativnih službi i nastavnog osoblja

Međunarodna suradnja
Razvijanje znanstvene i nastavne međunarodne suradnje1. 
koncentracija ljudskih potencijala i službe2. 
Osiguranje financijskih sredstava na temelju jasnih kriterija3. 
Osiguranje sredstava za međunarodnu suradnju u  4. 
poslijediplomskim programima
Veće korištenje međunarodnih fondova5. 
Dugoročna strategija razvoja međunarodne suradnje6. 
Definiranje financiranja (kriteriji, rokovi, nositelji, transparentnost)7. 
Potpisivanje ugovora sa stranim sveučilištima  (zajednički projekti i 8. 
studiji)
Razvoj službe za pomoć pri prijavljivanju međunarodnih projekata9. 
Uključivanje u već postojeće programe razmjene studenata i 10. 
profesora
jačanje međunarodne suradnje u cilju ravnopravnog uključivanja 11. 
Sveučilišta u EHEA i ERA
Zajedničko i ujednačeno sudjelovanje svih sastavnica Sveučilišta 12. 
uz pomoć integriranog ureda za međunarodnu suradnju pri 
Sveučilištu
Poticanje mobilnosti nastavnika, studenata i osoblja u cilju 13. 
poboljšanja kvalitete i kompetitivnosti Sveučilišta
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Poticanje multidisciplinarnosti kroz zajedničke programe više 14. 
sastavnica
Racionalna uporaba sredstava i resursa i efikasna provedba 15. 
programa kroz jačanje ureda za međunarodnu suradnju

Kvaliteta 
Financiranje sustava1. 
Administrativno-tehnička podrška na sastavnicama2. 
Veće uključivanje studenata3. 
Podizanje razine svijesti o važnosti sustava za kvalitetu4. 
Utvrđivanje jasnih indikatora kvalitete5. 
Razrada konkretnih projekata za unaprjeđivanje kvalitete na 6. 
sastavnicama
Uključivanje svih dionika unutar i izvan Sveučilišta7. 

Financije
Optimiziranje troškova poslovanja1. 
Intenziviranje aktivnosti na fakultetima u cilju otvaranja prema 2. 
tržišnom poslovanju
Dovođenje organizacijske i kadrovske osposobljenosti na višu 3. 
razinu koja je nužna za novi sustav financiranja

Poslijediplomski
Uravnoteživanje radne obveze sveučilišnih nastavnika1. 
jačanje suradnje s gospodarstvom, javnim sektorom i industrijom2. 
Institucijsko povezivanje različitih područja istraživanja i studija3. 
Sustavno razvijanje sveučilišnih i istraživačkih karijera (career 4. 
development)
Razvoj institucijskih financijskih i organizacijskih instrumenata5. 
kolaborativna istraživanja i studiji interdisciplinarnog karaktera6. 
Definiranje istraživačkih programa na razini institucije7. 
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Stručno-razvojna suradnja
Strukturiranje, harmonizacija i profesionalizacija sustava stručno-1. 
razvojne suradnje
katalog kompetencija2. 
Veće uključivanje Sveučilišta i njegov utjecaj na suradnju s 3. 
gospodarstvom i lokalnom zajednicom

Nastava
Izgradnja kampusa1. 
Razvijanje nastavnog kadra2. 
Bolja opremljenost radnog prostora3. 
Poboljšanje materijalnih uvjeta nastavnika4. 
Unapređenje nastave kroz edukaciju nastavnika5. 
Operativniji rad Sveučilišta u radu sa sastavnicama6. 

Znanost
Poticanje i stvaranje uvjeta za vrednovanje interdisciplinarnih 1. 
istraživanja
Stvaranje uvjeta za motiviranje mladih znanstvenika2. 
Intenziviranje međunarodne i međusveučilišne suradnje3. 
Povezivanje Sveučilišta s gospodarstvom i lokalnom samoupravom4. 
Povećanje broja međunarodnih projekata, posebice FP7, i suradnje 5. 
s međunarodnim znanstveno-nastavnim ustanovama
kvalitetno obrazovanje znanstvenoga pomlatka6. 
Razvoj i transfer novih tehnologija kroz znanstveno-tehnološki park7. 
Povezivanje unutar Sveučilišta na zajedničkim projektima 8. 
(multidisciplinarnost)
Povećanje izdvajanja za znanost9. 





S t R a t e š k i  c i l j e v i  i  z a d a c i

STUDIjI I STUDENTI

Studenti i nastavnici glavna su vrijednost svakog sveučilišta. Razvoj teh-
nologije i društva u 21. stoljeću obilježava redefi niranje strateških resursa i 
vrijednosti. ljudi i znanje postaju najvažniji resurs, a obrazovanje i osposo-
bljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za oblikovanje društva i ekonomi-
je. Mijenjaju se putovi i koncepti učenja, a ulazak u obrazovni sustav nove 
generacije učenika i studenata koji su svoj profi l učenja oblikovali uz infor-
macijsku plimu i ubrzani razvoj tehnologije zahtijeva nove pristupe učenju 
i procesu obrazovanja. 

Promjene prate dramatičan porast produktivnosti i uporabe znanja u svim 
aspektima ljudskog djelovanja, a uravnotežen i samoodrživ razvoj neke 
zajednice ovisi o stvaranju znanja kroz istraživanje, njegovoj primjeni kroz 
inovacije te diseminaciji prema svim članovima zajednice. Da bi se suočili 
s tim izazovima građani moraju učiti kako učiti jer imaju neposredan pri-
stup velikoj količini znanja koje proizvodi znanstvena zajednica. Zbog toga 
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je važno da se studenti osposobe za uključivanje u promjene i predviđanja 
promjena. Te vještine i kompetencije trebaju se razvijati na svim razinama 
formalnog obrazovanja, posebice opće kompetencije potrebne za rad i ak-
tivno građanstvo.

U društvu koje se iznimno brzo mijenja, učenje i znanje postaje vrijednost koja 
zahtijeva nove oblike mjerenja i prepoznavanja. Uz formalne putove učenje, 
neformalno i informalno učenje postaje sve izraženije pa se od obrazovnih 
sustava, posebice visokog obrazovanja,  očekuje primjereni odgovor i prilago-
đavanje potrebama svakog pojedinca i društva. Prema posljednjem izvješću 
OECD-a, svaki petogodišnjak u razvijenom državama s razgranatim moguć-
nostima učenja može očekivati da će u obrazovanju provesti preko 20 godina. 
Hrvatski sustav obrazovanja u ovom trenutku ima takvu obrazovnu ponudu 
koja petogodišnjaku nudi u prosjeku 15 godina školovanja. To znači da je po-
tencijalna konkurentnost hrvatskih građana bitno umanjena, na što visokoo-
brazovne institucije trebaju odgovoriti širom i fleksibilnijom ponudom koja će 
biti dostupna daleko većem broju građana kroz programe cjeloživotnog obra-
zovanja. Svjesno tih izazova, Sveučilište u Rijeci postavlja sebi prvi strateški cilj: 

 Strateški cilj 1. Sveučilište koje provodi kvalitetno i učinkovito obra-
zovanje temeljeno na ishodima učenja i fleksibilnim 
akademskim profilima kroz sve tri razine sveučilišnih 
studija, usmjereno fleksibilnim putovima učenja i cje-
loživotnom obrazovanju, sukladno potrebama zajed-
nice, gospodarstva i razvitka društva.
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  Indikator 1.1a
Broj akreditiranih 
studijskih programa  
I., II. i III. ciklusa  
visokog obrazovanja.

  Indikator 1.2a
Vrste studija na 
Sveučilištu.

 Indikator 1.2b
Broj i struktura studenata.

  Indikator 1.3 
Postotak fleksibilnih 
akademskih programa.

Reforma studijskih programa  
i fleksibilno stvaranje akademskih profila1

Sveučilište u Rijeci nastaviti će s transformacijom preddiplomskih i diplomskih 
studija, sukladno načelima Bolonjskog procesa, osiguravajući jasno definira-
ni akademski profil koji omogućuje zapošljivost. Zbog toga će većina pred-
diplomskih studija osiguravati praktične kompetencije, čime se potreba za 
organiziranjem stručnih studija smanjuje. Diplomski studiji temeljiti će se na 
modularnoj strukturi, koja omogućuje izbor i izgradnju akademskog profila za 
svakog pojedinog studenta, te horizontalnu i vertikalnu mobilnost, poštujući 
pritom temeljna načela koncepcije cjeloživotnog učenja. Transformacija stu-
dijskih programa bit će kontinuirani proces, a postavljeni zadaci i indikatori biti 
će pokazatelji uspješnosti i kontrolne točke za upravljanje procesom:

Zadatak 1. 
Uspostaviti omjer preddiplomskih i diplomskih studija od najmanje 1:2.
Zadatak 2. 
Transformirati najmanje ¾ stručnih studija u sveučilišne i smanjiti omjer 
studenata na stručnim i sveučilišnim studijima na najviše 1:10.
Zadatak 3. 
Do 2011. godine uspostaviti najmanje 50% fleksibilnih akademskih pro-
grama kroz koje se mogu izgraditi najmanje 3 akademska profila.

Kvaliteta
kvaliteta nastave i učenja kroz studijske programe ostaje temeljna strateš-
ka vrijednost Sveučilišta u Rijeci. Sveučilište će raspoređivati svoje resurse 
i stvarati razvojne planove temeljem indikatora kvalitete, koji se upotre-
bljavaju u Europskom prostoru visokog obrazovanja (temeljem preporuka 
ENQA-e). Praćenje i unapređenje kvalitete temeljit će se na funkcioniranju 
integriranog sustava za kvalitetu, svakodnevnim aktivnostima svih članova 
Sveučilišta i odgovarajućim resursima koji će jamčiti učinkovitost i samoo-

1 Fleksibilni akademski program je studijski program koji u najmanje svojoj ¼ sadržaja omo-
gućuje izbor predmeta studiranja (izbor kredita) i vodi k definiranom akademskom profilu. 
Profil se utvrđuje dodatkom diplomi i ne dodaje se akademskom nazivu. Primjerice, ma-
gistar (mag) strojarstva može svoj akademski profil usmjeriti prema istraživanju i razvoju, 
projektiranju, proizvodnji, servisima, rukovođenju procesima i sl.
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  Indikator 1.4
Broj studenata na jednog 
nastavnika.

  Indikator 1.5
Postotak sastavnica i 
studijskih programa koji 
su dovršili I. i II. ciklus 
osiguranja kvalitete.

  Indikator 1.6
Postotak studenata koji 
uspješno završe prvu 
godinu.

drživost sustava za kvalitetu. Ciklusi kvalitete biti će uspostavljeni na svim 
razinama aktivnosti i temeljit će se na samoevaluaciji i vanjskom vrednova-
nju aktivnosti. Sljedeći zadaci i indikatori pokazat će djelotvornost sustava za 
kvalitetu i postizanje standarda 

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

Sustav za osiguranje kvalitete
Osiguranje kvalitete svih aktivnosti ostvarit će se kroz uspostavljanje ciklusa 
kvalitete za svaku aktivnost i na svim organizacijskim razinama Sveučilišta. 
U potpunosti će se uspostaviti sustav za osiguranje kvalitete s primjerenim 
administrativnim kapacitetom i stabilnim financiranjem. Sastavnice sveuči-
lišta provodit će samovrednovanje i vanjsko vrednovanje svoje organizacije 
i poslovanja u ciklusima od 4 do 5 godina. Studijski programi vrednovat će 
se u ciklusima od 3 do 5 godina nakon kojih će slijediti revizija programa, a 
poboljšanja programa provodit će se redovito, najmanje jednom na godinu, 
kroz interne mehanizme za unapređenje kvalitete. 

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

Učinkovitost
Dobro odmjeren studijski program, dobra organizacija njegove provedbe 
i sustavna briga za napredovanje kroz studij svakoga studenta  jamčit će 
povećanje broja studenata koji završavaju studij a vrijeme studiranja skratiti 
na broj godina predviđen studijskim programom uvećan za najviše 1/5 tra-
janja studija. Time će Sveučilište u Rijeci dokazati svoju javnu odgovornost i 
postići razinu kvalitete primjerenu EHEA. Sljedeći zadaci i indikatori pokazat 
će uspješnost ostvarivanja ovoga cilja:
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  Indikator 1.7a
Postotak diplomiranih po 
generaciji. 

  Indikator 1.7b
Prosječno vrijeme 
diplomiranja.

  Indikator 1.8
Broj programa s 
multidisciplinarnim 
sadržajima.

  Indikator 1.9
Broj nastavnika 
koji je uključen u 
multidisciplinarne 
aktivnosti.

Zadatak 6.
Povećati omjer prolaznosti s prve na druge godinu studija na 75%, od-
nosno ostvariti najmanje 70% od zbroja predviđenih ECTS-bodova svih 
studenata.
Zadatak 7. 
Povećati broj studenata koji diplomiraju u roku na 60% te osigurati da 
80% studenata završi studij.

Multidisciplinarnost 
kroz multidisciplinarne programe Sveučilište u Rijeci omogućiti će studenti-
ma stjecanje kompetencija potrebnih za život u društvu koje se brzo mijenja 
kao i na tržištu rada koje prati razvitak suvremene tehnologije i globalizacij-
ski proces. Multidisciplinarni studijski programi ključni su mehanizam kojim 
Sveučilište može odgovoriti potrebama održivog razvoja i  potrebama druš-
tvenih reformi, posebice stvaranju društvene kohezije. Pored toga, multidis-
ciplinarni pristup u obrazovanju bit će katalizator za multidisciplinarnost u 
istraživanjima, posebice kada su u pitanju društvene i humanističke teme.

Multidisciplinarnim programima stvarat će se dodatna kohezija na Sveuči-
lištu, poticati razumijevanje i dijalog među strukama, bolje koristiti resursi, 
osigurati integracija, poticati korporativna svijest i olakšavati horizontalna 
mobilnost studenata i mobilnost nastavnika. Sljedeći zadaci i indikatori od-
nosit će se na multidisciplinarnost:

Zadatak 8. 
Povećati broj multidisciplinarnih programa na najmanje 20% od uku-
pnog broja programa (programi u kojima sudjeluje najmanje ¼ nastav-
nika iz drugih znanstvenih područja).
Zadatak 9. 
Povećati broj nastavnika uključenih u multidisciplinarne studijske pro-
grame na 20%.
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  Indikator 1.10
Postotak studenata koji  
dolaze na Sveučilište u 
Rijeci iz drugih županija.

  Indikator 1.11
Broj programa koji se 
izvode na stranom jeziku.

  Indikator 1.12
Formiranje Centra za 
nastavu hrvatskog jezika 
za strane studente.

  Indikator 1.13
Prosječni % studijskog 
programa s ishodima 
učenja u kojima 
se razvijaju opće 
kompetencije.

Otvorenost
Znanstvena produkcija Sveučilišta, kvaliteta i ekspertiza  nastavnog osoblja, 
fleksibilna organizacija studijskih programa i institucijska potpora studen-
tima, omogućit će obrazovnu ponudu na nacionalnoj razini, upisivanjem 
studenata na kompletne studijske programe ili dijelove studijskih progra-
ma. Širenjem “gravitacijskog” područja povećat će se mogućnost probira 
studenata, čime će se izravno povećati kvaliteta obrazovnog procesa i isho-
da studiranja. Organizacijom modula ili cijelih studijskih programa na stra-
nim jezicima, Sveučilište u Rijeci proširit će svoju obrazovnu ponudu i izvan 
nacionalnog visokoobrazovnog prostora. Otvorenost Sveučilišta moći će se 
provjeriti kroz ispunjavanje sljedećih zadataka:

Zadatak 10.
Povećati broj studenata izvan gravitacijskog područja Sveučilištu u Rijeci 
na 50%.
Zadatak 11.
Povećati broj studija na jednom od svjetskih jeziku na 10.
Zadatak 12.
Formirati Centar za nastavu hrvatskog jezika za strane studente.

Reforma kurikuluma temeljena na ishodima učenja
Studijski programi, reformirani sukladno koncepciji mjerljivih ishoda uče-
nja, omogućit će razvijanje nacionalnog kvalifikacijskog okvira i prevođenje 
akademskih profila i kvalifikacija ostvarenih na Sveučilištu u Europski kva-
lifikacijski okvir. Svi studijski programi razvijati će znanja, vještine te opće 
i profesionalne kompetencije (generičke kompetencije). Zbog toga će svi 
nastavnici Sveučilišta svladati metodologiju definiranja ishoda učenja, iz-
gradnje kurikuluma na temelju definiranih ishoda i razvijanje metodologije 
i instrumentarija za učenje i njihovo provjeravanje.

Zadatak 13.
Sve studijske programe na Sveučilištu strukturirati tako da najmanje 20% 
ishoda učenja u programu razvija opće kompetencije.
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  Indikator 1.14
Zbroj ECTS-bodova svih 
studenata ostvarenih kroz 
programe cjeloživotnog 
učenja

  Indikator 1.15
Zbroj svih predviđenih 
ECTS-bodova ostvarenih 
kroz neformalno i 
informalno učenje.

Fleksibilni putovi učenja i cjeloživotno učenje
U cilju ostvarenja svojega doprinosa u provedbi Strategije obrazovanja odra-
slih i približavanju Republike Hrvatske zadacima postavljenim u Strategiji 
obrazovanja za održivi razvoj UNECE,  programu Education and Training 2010 
te Planu razvoja odgoja i obrazovanja 2005-2010, Sveučilište u Rijeci orga-
nizirat će programe cjeloživotnog učenja i uspostaviti institucijsku strukturu 
za njihovu provedbu. Programi cjeloživotnog učenja biti će otvoreni ljudima 
svih životnih dobi, posebice treće životne dobi (“Sveučilište za treću dob”), 
kako bi se omogućilo stalno obrazovanje i osobni razvoj svakog pojedinca.

Za programe cjeloživotnog učenja provodit će se akreditacijski postupak i 
primjenjivati standardi kvaliteta kao i za sveučilišne studije, pa će se krediti 
ostvareni na njima moći koristiti za izgrađivanje i dograđivanje akademskog i 
kvalifikacijskog profila. Isto tako, Sveučilište u Rijeci uspostavit će institucijsku 
strukturu za akreditaciju prethodnog neformalnog i informalnog učenja. Pro-
grami cjeloživotnog učenja biti će sastavni dio redovitih aktivnosti sveučilišnih 
djelatnika. Stoga,  Sveučilište u Rijeci postavlja sljedeće zadatke i indikatore:

Zadatak 14.
Najmanje 30.000 ECTS-bodova u zbroju svih studenata na Sveučilištu 
predviđeno ukupno kroz programe cjeloživotnog obrazovanja.
Zadatak 15.
Najmanje 10.000 ECTS-bodova u zbroju svih studenata na Sveučilištu 
ostvareno kroz neformalno i informalno učenje.

Jačanje suradnje s gospodarstvom  
i javnim sektorom u obrazovanju 
jedan od najčešćih prigovora koji gospodarstvo i javni sektor upućuju hr-
vatskim sveučilištima jest da stvaraju ljude s premalo praktičnih kompeten-
cija, posebice općih i profesionalnih. Zbog toga se mnogi, kad završe studij, 
moraju dodatno obrazovati i osposobljavati da bi udovoljili potrebama rad-
nog mjesta. Razlog tome, dobrim dijelom, leži u višegodišnjoj zatvorenosti 
sveučilišta prema ljudima i subjektima iz gospodarstva i javnog sektora, ali i 
zatvorenosti poduzeća i javnih institucija prema sveučilištima. Sve struke, a 
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 Indikator 1.16a
Broj institucijskih 
ugovora o partnerstvu 
s poduzećima i javnim 
institucijama.

 Indikator 1.16b
Broj nastavnika u 
naslovnim zvanjima koji 
su uključeni u obrazovanje 
na sveučilišta kroz 
institucijska partnerstva.

posebice one aplikativne, trebaju težiti uspostavi obrazovnih modela gdje 
se susreću i isprepleću znanost i praksa, što bi studentima i nastavnicima 
osiguralo važna i svrhovita znanja.

Proširenje svojih kapaciteta za razvoj stručnih, općih profesionalnih kom-
petencija studenata Sveučilište u Rijeci tražit će u partnerstvima s poduze-
ćima i javnim institucijama. kroz ta partnerstva Sveučilište će znatno proši-
riti svoja obrazovna radilišta i uključiti velik broj ljudi iz prakse u izvođenje 
studijskih programa, posebice u onom dijelu programa koji treba osigurati 
zapošljivost. Partnerstvima će Sveučilište pojačati dijalog i razumijevanje iz-
među visokoobrazovnih institucija i njihova okruženja te doprinijeti razvoju 
gospodarstva, javnih institucija i državne uprave. Partnerstva sa subjektima 
iz gospodarstva i javnog sektora ključna su za razvoj nacionalnih kvalifikacij-
skih okvira i uspostavljanje modernog sustava kvalifikacija. 

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

Studentski standard i studentski život
Studenti Sveučilišta u Rijeci ravnopravni su članovi riječke akademske zajedni-
ce koji sudjeluju u svim aktivnostima Sveučilišta: učenju i nastavi, istraživanjima, 
unapređenju kvalitete, sveučilišnom životu i životu grada Rijeke i Primorsko-
goranske županije. Sveučilište u Rijeci održavati će i razvijati studentski stan-
dard i standard studiranja te uspostaviti svu potrebnu infrastrukturu i osigurati 
potporu društvenim i sportskim aktivnostima studenata. Sveučilišni kampus 
na Trsatu stvorit će novu dimenziju sveučilišnog života u gradu Rijeci. Sljedeći 
zadaci i indikatori pokazat će da je Sveučilište orijentirano studentima:
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  Indikator 1.17
Postotak studenata koji 
dolaze na studij u Rijeku 
smještenih u studentskim 
domovima.

  Indikator 1.18
Postotak studenata 
u organiziranim 
aktivnostima na 
Sveučilištu.

Zadatak 17.
Osigurati smještaj u studentskim domovima za najmanje 40% studenata 
Sveučilišta koji dolaze na studij u Rijeku.
Zadatak 18.
Najmanje 50% studenata u organizirane aktivnosti na Sveučilištu: kultur-
ne, društvene, obrazovne, sportske itd.

Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati
Rijeka je grad s dugom obrazovnom tradicijom koji je u pojedinim razdo-
bljima svojega razvoja bio u samom vrhu svjetskih trendova, primjerice u 
razdoblju konstruiranja torpeda. Rijeka je grad s golemim intelektualnim 
potencijalom što je preduvjet za stvaranje političkog koncepta u kojem se 
Rijeka određuje kao “grad znanja”. Rijeka je grad na granici srednje i južne 
Europe što predstavlja dodanu vrijednost  i omogućuje stvaranje koncepta 
grada u kojem je vrijedno studirati.

Niz investicija u Gradu imaju za cilj definiranje Rijeke kao destinacije zabave 
i turizma, posebice kongresnoga i urbanog turizma. I u jednom i u drugom 
Sveučilište želi i može dati svoj doprinos. Izgradnji i osvještavanju riječkog 
identiteta, kao i prepoznavanju identiteta izvan Rijeke, pridonijet će studen-
ti i profesori riječkoga Sveučilišta.

Za razvoj Rijeke iznimno su važne kandidature za velika sportska natjecanja, 
kao što je kandidatura za Mediteranske igre 2013. godine. Sveučilište u Rijeci 
može, i smatra svojom obvezom, pridonijeti dobivanju željenih kandidatura 
kao i njihovu uspješnom provođenju.

kroz suradnju Grada i Sveučilišta život i studiranje u Rijeci moguće je učiniti 
atraktivnim i prestižnim: od projekta Centra za mlade u Harteri, preko uspi-
njače na Trsat i Pastoralnog centra, do Trsata kao četvrti u kojem buja intenzi-
van život i poduzetnička energija mladih ljudi. Stoga Sveučilište želi zajedno 
s Gradom Rijekom pokrenuti program “Rijeka - grad u kojem vrijedi studirati”, 
kojim će se kroz niz projekata Rijeka učiniti gradom u kojem se isplati studirati 
i u kojem je lijepo studirati. Primjerice, kroz subvencionirani pristup studenata 
sportskom, kulturnom i društvenom životu u Rijeci, kroz daljnje subvencije 
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  Indikator 1.19
Pokretanje dugoročnog 
programa s Gradom 
Rijekom.

 Indikator 1.20
Prosječni % studijskog 
programa koji koristi alate 
e-učenja

gradskog prijevoza, kreditiranje studenata, brigu o studentima invalidima itd. 
Posebne “pametne” gradske kartice treba dobiti svaki student u Rijeci a one 
trebaju nositi sadržaj i naziv “U Rijeci  vrijedi studirati”.  Uz to, Sveučilište želi pri-
donijeti oblikovanju Rijeke kao grada studenata u međunarodnom okruženju, 
kroz organizaciju međunarodnih sportskih događaja tijekom cijelog ljeta, te 
studentskih kongresa i okupljanja tijekom cijele godine.

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

e-učenje
Uvođenje e-učenja na Sveučilištu u Rijeci stvorit će kvalitativne promjene u 
nastavi i istraživanju kroz osiguranje odgovarajuće ICT infrastrukture (računal-
ne i programske podrške) te osposobljavanje nastavnika, studenta i admini-
strativnog osoblja za uporabu tehnologija i metoda e-učenja. E-učenje obu-
hvaća različite aspekte korištenja ICT u obrazovanju: od korištenja računala za 
tradicionalnu nastavu, preko “miješane” ili “hibridne” nastave, koja se temelji na 
kombiniranom korištenju izravnog kontakta u predavaonici i on-line aktivno-
sti, do nastave u potpunosti organizirane on-line u kojoj se sve aktivnosti na-
stavnika i studenta odvijaju na daljinu bez fizičkoga kontakta. Senat Sveučilišta 
na sjednici u studenom 2006. prihvatio je Strategiju uvođenja e-učenja na 
Sveučilištu u Rijeci 2006-2010 koja se nalazi u prilogu ove Strategije. Uspješ-
nost njezina provođenja mjerit će se sljedećim zadatkom i indikatorom:

Zadatak 20.
Najmanje 50% svakoga studijskog programa koristi alate za e-učenje 
(miješano ili potpuno).
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ZNANSTVENI RAD I INOVACIjE

Stvaranje znanja i njegova primjena oduvijek su ovisile o talentu, idejama i 
poduzetničkoj energiji izuzetnih pojedinaca, a inovacije su zahtijevale hra-
bre ideje, kreativne vizije, strast za istraživanjem te najvišu razinu organizira-
nosti i odgovornosti. Produktivna istraživanja koja su okrenuta intenzivnom 
i održivom razvoju trebaju i resurse i talent kako bi se osigurala zadovoljava-
juća brzina i mogao pratiti korak razvoja. Zbog toga se u društvu znanja i ta 
paradigma bitno mijenja, pa se stvaranje i diseminacija znanja počinje odvi-
jati kroz zajednice i napredne mreže znanja. Razvoj mreža znanja moguć je 
kada istraživači, uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kon-
centriraju i ujedinjuju napore za rješavanje problema i diseminaciju znanja. 
Tada te zajednice nameću razradu novih organizacijskih modela i procesa 
donošenja odluka, a građani se moraju učiti kako učiti jer imaju neposredan 
pristup velikoj količini znanja koje proizvodi znanstvena zajednica. Reforma 
doktorskog studiranja jedan je od temeljnih instrumenata za prilagođavanje 
zajednice potrebama koje nameće razvoj društva znanja jer se kroz doktor-
ske studije formiraju pojedinci na kojima počiva taj razvoj. 

ključna uloga sustava visokog obrazovanja i znanstveno-razvojnih istraživanja u 
razvoju ekonomije i društva ipak se sve više prepoznaje. Zbog toga, dugoročna 
politika u visokom obrazovanju treba postići dva ključna cilja: (i) ojačati sustav 
visokog obrazovanja i istraživanja, njegovu učinkovitost i povezanost obrazov-
ne i istraživačke komponente, te (ii) pojačati povezanost sustava s okolinom 
(zajednicom), posebice onim segmentima koji oblikuju društvo znanja. Prvi cilj 
podrazumijeva redefiniranje ključnih komponenti visokoobrazovnih i istraži-
vačkih sustava te nadilaženje unutarnjih prepreka koje onemogućuju napredak 
prema društvu znanja, primjerice podijeljenost po usko definiranim predmeti-
ma. Drugi cilj podrazumijeva povezivanje tih dvaju sustava s poslovnim i javnim 
sektorom, uključivanje u društvene aktivnosti i povećanje utjecaja na javnu po-
litiku. Zbog toga Sveučilište u Rijeci postavlja sebi drugi strateški cilj:

 Strateški cilj 2. Istraživačko sveučilište s utvrđenim istraživačkim pro-
filom, centrima izvrsnosti, kolaborativnim istraživanji-
ma, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih ka-
rijera i dvostruko većom znanstvenom produkcijom.
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 Indikator 2.1
Broj obranjenih doktorata.

 Indikator 2.2
Omjer između financiranja 
istraživanja i broja 
nastavnika.

 Indikator 2.3
Inovacijski sustav 
Sveučilišta uspostavljen 
do 2010. godine te 
funkcionalan i samoodrživ 
znanstveno-inovacijski  
centar do 2013. godine.

Povećanje istraživačkih aktivnosti  
na sveučilištu u temeljnim istraživanjima
Sveučilište u Rijeci postavlja za cilj da do 2013. u potpunosti razvije profil 
istraživačkog sveučilišta. Istraživačka i dobna struktura nastavnika, velik broj 
znanstvenih novaka, golema ulaganja u infrastrukturu i uključivanje u ERA, 
omogućuju povećanje istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u temeljnim 
istraživanjima. Organizirana temeljna istraživanja zadaća su svih sastavnica 
i nastavnika sveučilišta, što znači da je potrebno unaprijediti organizacijski i 
legislativni okvir te razviti financijske instrumente za povećanje istraživačkih 
aktivnosti na Sveučilištu. Oblikovanje istraživačkog sveučilišta pratit će se 
sljedećim zadacima i indikatorima:

Zadatak 1.
Broj obranjenih doktorata povećati za četiri puta.
Zadatak 2.
Udvostručit Financiranje istraživanja.

Inovacije i infrastruktura
Podizanje istraživačkih aktivnosti u temeljnim istraživanjima i širenje istra-
živačke baze preduvjeti su za razvijanje primijenjenih i razvojnih istraživa-
nja koja će rezultirati inovacijama i povezivanjem s lokalnom zajednicom i 
gospodarstvom. Produktivna istraživanja i inovacije zahtijevaju kombinaciju 
resursa i znanja, širenje istraživačke baze te najvišu razinu organiziranosti. 
Zbog toga će Sveučilište u Rijeci uspostaviti inovacijski sustav Sveučilišta 
koji će obuhvatiti infrastrukturna rješenja, organizacijske i legislativne okvire 
te financijske instrumente za povezivanje istraživača, studenata, gospodar-
stvenika i šire zajednice u cilju razvijanju inovacijske kulture i gospodarstva 
temeljnog na znanju.  

Zadatak 3.
Uspostaviti inovacijski sustav Sveučilišta do 2010. godine i organizirati 
samoodrživi i funkcionalan znanstveno-inovacijski centar do 2013. go-
dine.
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 Indikator 2.4
Broj objavljenih radova 
indeksiranih u SCI.

 Indikator 2.5
Broj doktoranada u 
punom radnom vremenu

Kvaliteta istraživanja
Dobna i obrazovna struktura postojećeg istraživačkog osoblja, osposoblja-
vanje velikog broja znanstvenih novaka i širenje istraživačke baze omogu-
ćuju podizanje kvalitete istraživanja na Sveučilištu. Sveučilište u Rijeci svojim 
istraživačkim aktivnostima želi biti prisutno na globalnom tržištu znanja, ak-
tivno sudjelovati u Europskim istraživačkom prostoru te kao jako regionalno 
istraživačko središte doprinositi razvitku regije i Republike Hrvatske. Zbog 
toga će u svim područjima istraživanja povećati produktivnost i kvalitetu 
ishoda istraživanja, posebice znanstvenih publikacija, te uzimati u obzir spe-
cifičnosti pojedinih znanstvenih područja. Povećanje kvalitete istraživanja 
pratit će odgovarajući financijski i razvojni instrumenti za poticanje uspješ-
nih istraživača. Za praćenje kvalitete istraživanja Sveučilište u Rijeci razvit će 
niz specifičnih zadataka i indikatora, no navedeni zadatak i indikator biti će 
pokazatelj uspješnog provođenja ove Strategije:

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

Programi III. ciklusa obrazovanja
Doktorski studiji na sveučilištu u Rijeci biti će organizirani kao programi 
III. ciklusa visokog obrazovanja, poštujući sva načela Bolonjskog procesa 
i zaključke Bologna seminara iz Salzburga. Doktorandi Sveučilišta u Rijeci 
stjecat će najvišu razinu kompetencija kroz dobro organizirana znanstvena 
istraživanja i kvalitetnu superviziju. Programi doktorskog osposobljavanja 
temeljit će se na svim načelima europske Povelje i kodeksa, diversificirati 
izvore financiranja i uključivati različite kategorije studenata: studente koje 
financira država, sveučilište, zaklade i međunarodni projekti.

Zadatak 5.
Udvostručiti broj studenata na doktorskom studiju koji studiraju u pu-
nom radnom vremenu od čega najmanje 10% doktoranada koje finan-
cira Sveučilište u Rijeci.



S t r a t e g i j a  S v e u č i l i š t a  u  r i j e c i  2 0 0 7 – 2 0 1 3

50

 Indikator 2.6a
Struktura nastavnika po 
znanstvenim područjima 
(2005.).

 Indikator 2.6b
Obranjeni doktorati po 
područjima znanosti.

 Indikator 2.6c
Broj znanstvenih projekata 
po područjima znanosti 
(2005).

Ujednačeni razvitak svih istraživačkih područja
Ujednačeni razvitak istraživanja u svim znanstvenim područjima preduvjet 
je za uspješno ispunjavanje misije Sveučilišta i njegova prepoznavanja kao 
jakoga regionalnog istraživačkog središta. Posebice se to odnosi na razvitak 
istraživanja u prirodnim te društvenim i humanističkim znanostima. Prirod-
ne znanosti temelj su za stvaranje ljudi i kapaciteta za prijenos tehnologije 
i strateško profiliranje. Društvena i humanistička istraživanja ključna su za 
uspješnu tranziciju kroz koju prolazi Republika Hrvatska i temelji su na ko-
jima počiva civilizirana, demokratska, educirana i proeuropski orijentirana 
država. 

Zadatak 6.
Najmanje 30 obranjenih doktorata u humanističkom području, te naj-
manje 20 doktorata u području prirodnih znanosti.

Utvrđivanje istraživačkog profila
Utvrđivanje istraživačkog profila Sveučilišta omogućuje kvalitetnije i osmi-
šljenije ulaganje u razvitak infrastrukture, opreme i ljudi te prepoznatljivost 
Sveučilišta u širem okruženju. Istraživački profil Sveučilišta određuju ljudi 
koji organizirano provode istraživanja kao i znanje koje je rezultat takvih 
istraživanja. Zbog toga, utvrđivanje istraživačkog profila, ako se žele očuvati 
akademske slobode, može biti isključivo rezultat složenog procesa u kojem 
se kombinira pristup odozdo prema gore (bottom up) i odozgo prema dolje 
(top down). jasan istraživački profil i jaki istraživački timovi pretpostavka su 
za natjecanje u Europskom istraživačkom prostoru kao i za povezivanje s 
gospodarstvom. Isto tako, utvrđeni istraživački profil treba biti u službi odr-
živog razvoja, kako u sferi zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora ener-
gije, tako i u stvaranju kvalitetnog društveno-humanističkog konteksta.

Sveučilište u Rijeci svjesno je triju procesa (revolucija) na kojima se temelji 
razvitak ekonomije znanja u 21. stoljeću: bioteh, nanoteh i infoteh. Ti procesi 
konvergiraju i isprepliću se. Uspješan razvoj podrazumijeva najvišu razinu 
organiziranosti i interdisciplinarnosti. Zbog toga će Sveučilište u Rijeci kroz 
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 Indikator 2.7
Utvrđen istraživački  
profil do 2010.

 Indikator 2.8
Broj kolaborativnih 
programa na Sveučilištu.

široku javnu raspravu, utvrditi svoj istraživački profil i temeljem toga planirati 
razvitak resursa. Istovremeno Sveučilište u Rijeci njegovat će temeljne aka-
demske slobode i jamčiti dovoljno resursa za razvoj svih istraživača.

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

Kolaborativna istraživanja
Utvrđeni istraživački profili omogućit će pokretanje kolaborativnih istraživa-
nja i formiranja kolaborativnih centara izvrsnosti, koji će biti kompetitivni na 
nacionalnoj razini i Europskom istraživačkom prostoru. Sveučilište u Rijeci 
stvorit će legislativni i organizacijski okvir, uspostaviti potrebnu infrastruktu-
ru i izgraditi financijske instrumente za pokretanje kolaborativnih istraživa-
nja i stvaranje kolaborativnih centara izvrsnosti.

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

Sustavna briga za razvitak istraživačke karijere
Istraživačko sveučilište vodi sustavnu brigu o svim stadijima istraživačke ka-
rijere: od mladih istraživača (early stage researchers), preko nezavisnih istraži-
vača do iskusnih istraživača. Sveučilište u Rijeci ugradit će u svoju regulativu 
i praksu te u organizacijske i financijske instrumente sva načela Europske 
povelje o istraživačkim karijerama, te kodeksa o novačenju istraživača. Pri-
tom će posebnu pozornost davati instrumentima potpore za uspješno na-
predovanje doktoranada i osamostaljivanje postdoktoranada. Sveučilište u 
Rijeci želi skratiti razdoblje doktorskoga studiranja i osamostaljivanja mladih 
istraživača, te omogućiti brže napredovanje svojih znanstvenika. 
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 Indikator 2.9
Udio nastavnika 
Sveučilišta u Rijeci koji 
su aktivni mentori u 
doktoratu.

 Indikator 2.10
Broj uspostavnih potpora 
Sveučilišta

Sveučilište u Rijeci svjesno je da kapaciteti za promjene i ljudski kapital za 
istraživanja ne obuhvaća samo postignuća kroz formalno obrazovanje i 
talent, već i vještine, znanje i iskustvo (know-how), kao i “prešutno znanje” 
(“tacit knowledge“) i iskustveno znanje pojedinoga znanstvenika. Isto tako, 
uključuje i društveni kapital kojim se oblikuje rad znanstvenika: mreže i po-
znanstva, institucijsko okruženje, povezanost među organizacijama i insti-
tucijama. Te mreže (“društveni kapital”) integriraju i oblikuju znanstveni rad, 
omogućuju kumuliranje znanja i oblikovanje “važnih” istraživačkih proble-
ma, pomažu pokretljivosti znanstvenika i omogućuju kontakt s korisnicima, 
primjerice partnerima iz industrije.

Sveučilište u Rijeci izradit će dodatnu strategiju za razvitak istraživačkih kari-
jera u kojoj će utvrditi niz dodatnih mjera i pokazatelja, uključujući i mjere za 
dodatno materijalno nagrađivanje najproduktivnijih (kompetitivnijih) znan-
stvenika i nastavnika. Uspješnost provođenja Strategije mjerit će se sljede-
ćim zadacima i indikatorima:

Zadatak 9.
Najmanje 2/3 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima aktivni 
mentori u barem jednom doktoratu do 2013. godine.
Zadatak 10.
Do 2010. uspostaviti institucijski sustav za razvoj karijere postdoktoranda 
koji se temelji na kompeticiji, strateškim fokusima Sveučilišta i sastavnica 
te uspostavi potpora (installation grant).

Znanstveno-tehnološki park
U okviru Sveučilišnog kampusa na Trsatu predviđeno je osnivanje Znanstve-
no-tehnološkog parka (ZTP) s ciljem da on bude poveznica između znanosti 
i poduzetništva u regiji i šire. ZTP Sveučilišta u Rijeci poticati će poduzetniš-
tvo utemeljeno na znanju, inovatiovnosti i novim tehnologijama što će osi-
gurati svojim središnjim položajem na Sveučilišnom kampusu i kroz usluge 
koje će pružati znanstvenicima i inovatorima. 
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 Indikator 2.11
Osnovan Znanstveno-
tehnološki park

Put do uspješne komercijalizacije novih proizvoda vrlo je dugotrajan i skup 
proces koji zahtjeva timski rad stručnjaka iz područja zaštite intelektualnog 
vlasništva, poslovnog sektora, marketinga, itd. Rijetki su znanstvenici i inovato-
ri koji posjeduju dovoljno upornosti i znanja za prevladavanje teškoća na putu 
od ideje do uspješne komercijalizacije konačnog proizvoda. Taj proces zahtje-
va velike napore, investicije i znanja za koja inovatori najčešće nisu kvalificirani 
pa se često događa da dobre ideje ne ugledaju “svijetlo dana”. Sveučilište u 
Rijeci svjesno je te činjenice i kroz osnivanje ZTP-a još jednom dokazuje da se 
transformira u moderno sveučilište koje podržava znanstveno-inovativni rad. 

ZTP će pružati novoosnovanim kompanijama (spin-offs) kvalitetni prostor, 
tzv. Inkubator, u kojem će prvih nekoliko godina moći razvijati svoj proizvod 
u inovacijskoj i stimulativnoj atmosferi i pod vrlo povoljnim uvjetima. ZTP 
će spin-off poduzećima pružati intelektualne servise, kao što su: zaštita in-
telektualnog vlasništva, marketing, poslovne konzultacije, komercijalizaciju 
proizvoda, itd. ZTP će, pored uredskoga prostora, imati i laboratorije znan-
stveno-tehničkoga i bio-tehnološkoga/farmaceutskoga karaktera. Uz inte-
lektualne servise i umrežavanje znanstvenika i poduzetnika ZTP će pružati i 
tehničke servise, primjerice razvoj i testiranje prototipa tehničkih inovacija. 
Na taj način Sveučilište će omogućiti znanstvenicima, studentima i svim 
inovatorima riječke regije potpunu podršku u razvoju njihovih znanstveno-
tehnoloških inovacija.

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

Popularizacija znanosti i istraživačkih karijera
Iznimno važna uloga istraživačkog sveučilišta jest i prezentacija znanstvenih 
aktivnosti, postignuća i uloge znanosti u razvitku modernog društva. Stoga je 
u sljedećem razdoblju potrebno uložiti dodatan napor u popularizaciji zna-
nosti i istraživačkih karijera, posebice prirodnih znanosti i matematike koje 
su deficitarne ne samo na Sveučilištu u Rijeci već i u europskim razmjerima. 
U Rijeci se već nekoliko godina vrlo uspješno organizira Festival znanosti, no 
Sveučilište u Rijeci smatra da je potrebno dodatno, sustavno i institucijski, 
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 Indikator 2.12
Godišnji planovi za 
popularizaciju znanosti.

 Indikator 2.13
Broj nastavnika i 
studenata koji sudjeluju u 
institucijski organiziranim 
popularizacijskim 
aktivnostima.

poticati organiziranje popularizacijskih aktivnosti na Sveučilištu, a djelatnike 
Sveučilišta i studente  koji se u njih uključuju treba institucijski valorizirati. Po-
sebice je važno povećati popularizacijske aktivnosti usmjerene deficitarnim 
područjima znanosti te uspostaviti financijske instrumente za podupiranje 
organiziranih projekata popularizacije znanosti. Sveučilište u Rijeci će sustav-
no i organizirano pristupiti popularizacijskim aktivnostima prema osnovnim i 
srednjim školama, a komunikaciju znanosti i znanstvenih postignuća ugraditi 
u redoviti kurikulum formalnoga i neformalnog obrazovanja na Sveučilištu. 

Sustavan pristup popularizaciji znanosti podrazumijeva povećanje broja 
institucijski organiziranih popularizacijskih aktivnosti, broja djelatnika sve-
učilišta i studenata uključenih u popularizaciju znanosti te broja sudionika 
i posjetitelja kojima su te aktivnosti namijenjene. Sustavan pristup podra-
zumijeva i ostvarivanje partnerstva s institucijama i udrugama na gradskoj, 
županijskoj, državnoj, međunarodnoj razini koje su povezane s  populariza-
cijskim aktivnostima sveučilišta. Isto tako, sustavan pristup podrazumijeva i 
uspostavljanje prikladnih organizacijskih oblika koji će jamčiti akademsku 
slobodu i samoodrživost popularizacijskog djelovanja.

Zadatak 12.
Izraditi godišnje planove za popularizaciju znanosti i utvrditi ogovaraju-
će ljudske materijalne resurse za njihovu provedbu.
Zadatak 13.
Do 2013. udvostručiti broj institucijski organiziranih popularizacijskih ak-
tivnosti te broj nastavnika i studenata koji u njima sudjeluju.
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kAPACITETI – ljUDSkI, FINANCIjSkI I MATERIjAlNI RESURSI

Najviša moguća razina organiziranosti i odgovornosti temeljni je zahtjev koji 
se postavlja pred moderno sveučilište. Autonomija sveučilišta u raspolaga-
nju resursima i planiranju vlastitog razvoja preduvjet je za stvaranje snažne 
institucije koja je u stanju odgovoriti potrebama i zahtjevima koje donosi 
društvo znanja. Autonomija podrazumijeva i javnu odgovornost (accoun-

tability) za sve ono što sveučilišta rade, a javna odgovornost zahtijeva orga-
nizacijsku strukturu koja jamči učinkovitost i postizanje najboljeg mogućeg 
rezultata uz resurse koji su joj stavljeni na raspolaganje. javna odgovornost 
sveučilišta nije moguća bez prijelaza s modela državnog upravljanja na mo-
del državnog nadzora, razvijanja metode otvorenog koordiniranja, primje-
ne strateškog menadžmenta i odgovarajućega pravnog okvira. Bez promi-
šljenoga i organiziranoga korištenja svih raspoloživih resursa sveučilište ne 
može ispuniti svoju misiju i adekvatno odgovoriti na sva očekivanja. Zbog 
toga Sveučilište u Rijeci postavlja sebi sljedeći strateški cilj:

 Strateški cilj 3. Sveučilište s najvišom razinom organiziranosti i od-
govornosti u kojem se izražava talent i poduzetnička 
energija svakoga pojedinca (nastavnika, asistenta, 
administratora i studenta) s transparentnim procesi-
ma i s ljudima koji se ravnopravno natječu u Europ-
skom istraživačkom prostoru i Europskom prostoru 
visokog obrazovanja.

Izgradnja osobnog portfelja za sve zaposlenike
Novi zahtjevi i mogućnosti pred kojima je moderno sveučilište, eksponencijal-
no gomilanje znanja u svim područjima, rad u mrežama, sve složeniji procesi 
te dramatičan razvitak tehnologije stvaraju potrebu za trajnim obrazovanjem 
i osposobljavanjem svih članova zajednice, pa tako i sveučilišta. kvalitetnim 
kombiniranjem i povezivanjem vještina i znanja može se i uz postojeće re-
surse stvoriti dodana vrijednost i osigurati kapacitet za ostvarivanje strateških 
ciljeva i zadataka. Zbog toga će Sveučilište u Rijeci pristupiti sustavnom i orga-
niziranom podizanju kompetencija svih zaposlenika i studenata kroz osposo-
bljavanje za promjene i izgradnju osobnoga portfelja svakog djelatnika.
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 Indikator 3.1
Portfelj zaposlenika 
organiziran do kraja 2007. 
godine.

 Indikator 3.2
Udio asistenata i novaka u 
nastavnom osoblju.

 Indikator 3.3
Dobna struktura docenata 
na Sveučilištu.

Zadatak 1.
Utvrditi sadržaj, uspostaviti pravni okvir i organizirati portfelj do kraja 
2007.

Sustav napredovanja u zvanjima
Moderno sveučilište, bez obzira na profiliranje i tipologiju, imat će zadaću 
obrazovati i osposobljavati, istraživati i inovirati te služiti društvu i zajednici. 
Ravnoteža između tih triju ključnih segmenta misije sveučilišta ovisit će o 
unutarnjoj snazi institucije da razvije instrumente kojima će poticati sva tri 
segmenta, ali i o okolnostima u okruženju. jedan je od temeljnih instrume-
nata sustavno poticanje svih djelatnika sveučilišta na intenzivne aktivnosti 
u svim trima segmentima sveučilišne misije. To podrazumijeva složeniju i 
precizniju razradu sustava za napredovanje u zvanjima i radnim mjestima 
na Sveučilištu. Osim toga, Sveučilište u Rijeci proširit će bazu za probir svojih 
nastavnika kroz uključivanje većega broja doktorskih studenata i osigurati 
im učinkovito i kvalitetno osposobljavanje za natjecanje u znanstvenim i 
znanstveno-nastavnim zvanjima te izvan akademskoga sektora u gospo-
darstvu. Planirana i organizirana institucijska politika njihovog razvoja biti će 
jedan od temeljnih i kontinuiranih prioriteta na Sveučilištu u Rijeci.

Zadatak 2.
Broj asistenata i novaka podići na 50% nastavnoga osoblja do 2010., od-
nosno 60% nastavnoga osoblja do 2013.
Zadatak 3a.
Najmanje 50% docenata u životnoj dobi od 30-40 godina.
Zadatak 3b.
Razraditi kriterije za napredovanje sveučilišnih nastavnika.

Postdoktorsko usavršavanje
Razvitak profesije istraživača i istraživačke karijere jedan je od temeljnih 
ciljeva lisabonske strategije i Europske povelje o istraživačkim karijerama. 
kritična je točka u razvitku istraživačke karijere razdoblje osamostaljivanja 
i pokretanja nezavisnog istraživanja mladih istraživača u postdoktorskom 
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 Indikator 3.4a
Organizacijski okvir 
za razvitak nezavisne 
istraživačke karijere i 
financijski instrumenti za 
postdoktorande

 Indikator 3.4b
Postotak postdoktoranada 
koji su dobili sredstva za 
uspostavljanje nezavisne 
istraživačke karijere.

 Indikator 3.5a
Uspostavljen sustav i 
financijski instrumenti za 
cjeloživotno obrazovanje 
osoblja.

 Indikator 3.5b
Postotak nenastavnog 
osoblja uključenog u 
cjeloživotno obrazovanje.

razdoblju, najčešće zbog nedostatne institucijske i financijske potpore. Za 
razvitak istraživačkoga i nastavničkoga kapaciteta Sveučilišta ključna su 
skupina postdoktorandi u statusu višeg asistenta ili ranoj fazi nezavisnoga 
istraživača (docenti). Stoga će Sveučilište u Rijeci sustavno pristupiti probiru 
mladih istraživača, uspostaviti organizacijski okvir te financijske instrumente 
za osamostaljivanje najuspješnijih mladih istraživača. Pritom će izvrsnost i 
međunarodna konkurentnost biti glavni kriterij probira.

Zadatak 4.
Razviti organizacijski okvir i financijske instrumente za uspostavljanje 
nezavisne istraživačke karijere postdoktoranada te uključiti najmanje 
10% postdoktoranada do 2013.

Cjeloživotno obrazovanje nenastavnog osoblja
Institucijski sustav osobnog portfelja svih zaposlenika zahtijeva i institucijsku 
brigu za cjeloživotno osposobljavanje svih zaposlenika Sveučilišta, posebice 
ne-nastavnog osoblja. Zbog toga će Sveučilište u Rijeci, u sklopu sveučilišnih 
programa cjeloživotnog učenja, uspostaviti sustav i financijske instrumente 
za organizirano, formalno i neformalno, osposobljavanje administrativnoga 
i tehničkog osoblja zaposlenog na Sveučilištu te programirano poticati os-
posobljavanje osoblja u drugim domaćim i inozemnim institucijama.

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

Osobni standard svih zaposlenika
Osim sustavne brige za cjeloživotno osposobljavanje, Sveučilište smatra 
iznimno važnom i institucijsku brigu za podizanje osobnog standarda svojih 
zaposlenika. Institucijska briga za osobni standard doprinosi izgradnji kor-
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 Indikator 3.6
Trogodišnji plan 
mjera za podizanje 
osobnoga standarda svih 
zaposlenika.

porativnog identiteta. Zbog toga će Sveučilište nastaviti s već razvijenim 
programima i uspostaviti nove programe za podizanje osobnog standarda 
svih zaposlenih.

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

Ljudski kapaciteti za izvođenje programa
Učinkovito i kvalitetno provođenje obrazovnih (sveučilišni studiji i programi 
cjeloživotnog učenja), znanstvenih, razvojnih i javnih programa koje provodi 
Sveučilište zahtijevaju odgovarajuću raspodjelu ljudskih resursa. To znači da je 
potrebno razraditi mjerne jedinice za sve programe i na temelju njih utvrdi-
ti kapacitete Sveučilišta i svake pojedine sastavnice. Sveučilište u Rijeci svoju 
politiku temeljit će na jedinicama mjere koje se odnose na ishode i rezultate. 
Primjerice, izlazna jedinica mjere za studije jest ukupan zbroj kreditnih bodova 
koji su dodijeljeni studentima (zbroj predviđenih ECTS-bodova svih studena-
ta) a ne broj upisanih studenata na studij ili studijsku godinu. Utvrđivanjem 
jedinica mjere moći će se pratiti djelovanje svih sastavnica i svih nastavnika 
i znanstvenika, što će omogućiti preraspodjelu i bolje korištenje radnog vre-
mena te planiranje razvoja svih programa na Sveučilištu. Cilj je Sveučilišta u 
Rijeci ujednačeno razvijanje svih programa, sukladno strateškim ciljevima sa-
stavnica, u okvirima kapaciteta koji jamče kvalitetan ishod programa. To znači 
da će unutar utvrđenoga kapaciteta dolaziti do preraspodjela aktivnosti, ali i 
do potrebe širenja kapaciteta uključivanjem velikog broja ljudi koji nisu zapo-
slenici Sveučilišta. Posebice važnim Sveučilište u Rijeci smatra otvaranje pro-
stora za razvijanje programa cjeloživotnog učenja. 

Uspostavljanje jedinica mjere zahtijevat će prilagodbe u legislativnim okvi-
rima Sveučilišta, izradu dodatne podstrategije za učinkovitije raspolaganje 
ljudskim resursima te razvijanje sofisticiranog sustava indikatora učinkovi-
tosti. Sljedeći zadaci i indikatori biti će pokazatelj uspješnog napredovanja 
unutar ovoga strateškog zadatka.
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 Indikator 3.7a
Sustav jedinica mjere za 
provođenje programa na 
Sveučilištu do konca 2007.

 Indikator 3.7b
Omjer broja studenata i 
nastavnika.

 Indikator 3.7c
Udio ECTS-bodova 
dodijeljenih kroz 
programe cjeloživotnog 
učenja u zbroju 
predviđenih ECTS-bodova 
svih studenata.

 Indikator 3.7d
Udio nastavnika i 
suradnika koji nisu 
zaposleni na Sveučilištu 
u Rijeci.

Zadatak 7a.
Utvrditi mjerne jedinice i definirati kapacitete sveučilišta za izvođenje 
sveučilišnih studijskih programa, programa cjeloživotnog učenja, istraži-
vanja i djelovanja u zajednici. 
Zadatak 7b.
Postići omjer broja studenata/nastavnika 17:1.
Zadatak 7c.
Najmanje 10% predviđenih ECTS-bodova svih studenata planirati ostva-
riti kroz programe cjeloživotnog učenja te najmanje 3% kroz doktorske 
studije.
Zadatak 7d.
Širenje nastavne baze uključivanjem u obrazovni proces najmanje 20% 
ljudi izvan Sveučilišta (gospodarstva i javnog sektora).

Administrativni kapaciteti2 Sveučilišta
Upravljanje projektima, programima i procesima na Sveučilištu uglavnom 
je diskontinuirano jer postojeća organizacijska struktura ne odgovara po-
trebama procesa, a postojeća administracija strukturirana je prema organi-
zacijskim zahtjevima sredine 20. stoljeća. Za većinu procesa nedostaje os-
posobljenosti i specijaliziranosti, kako u administrativnom osoblju, tako i u 
znanstveno-nastavnom osoblju. Zbog toga je teško organizirati strukturirani 
projektni menadžment, pa vrlo često nastavnici i znanstvenici na Sveučilištu 
troše golem dio svojega vremena i energije na svladavanje administrativnih 
zahtijeva. Sveučilište u Rijeci većinu će svojih aktivnosti provoditi kroz struk-
turirane projekte i programe uz izgrađivanje odgovarajućih administrativ-
nih kapaciteta i osposobljavanje svih zaposlenika za projektni menadžment. 
Osposobljavanje zaposlenika provodit će se kroz programe cjeloživotnog 
obrazovanja i kroz organizirane boravke u drugim institucijama, domaćima 
i inozemnima. Strukturirano stvaranje administrativnih kapaciteta zahtijeva 
moderniziranje mnogih procesa na Sveučilištu, a sljedeći zadatak i indikator 
pokazat će sustavnost u izgradnji administrativnih kapaciteta:

2 Pod administrativnim kapacitetom Senat Sveučilišta podrazumijeva osposobljene ljude, 
odgovarajuću organizaciju i odgovarajuće resurse (primjerice informacijski sustav) za 
upravljanje i koordinaciju procesa integracije sveučilišta. Pritom, odgovornost za provođe-
nje procesa integracije imaju čelnici sveučilišta i njegovih sastavnica.
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 Indikator 3.8
Izgrađen administrativni 
kapacitet za upravljanje 
programima EU, 
osiguranjem kvalitete i 
intelektualnim vlasništvom 
do 2010. godine.

 Indikator 3.9
Uspostavljen regulativni 
okvir za integraciju 
Sveučilišta.

 Indikator 3.10 
Uspostavljen Sveučilišni 
sustav intelektualnoga 
vlasništva do 2010. godine.

Zadatak 8.
Izgraditi administrativni kapacitet za upravljanje programima EU, osigu-
ranjem kvalitete i intelektualnim vlasništvom.

Pravni (regulativni) okviri i integracija sveučilišta
Sveučilište u Rijeci započelo je integracijski proces donošenjem Statuta 2004. 
godine u kojem su utvrđene integrirajuće funkcije sveučilišta. legislativni (re-
gulativni) okviri za dio integrirajućih funkcija uspostavljeni su tijekom 2005. i 
2006. godine (Etički kodeks, Pravilnik o studijima, Pravilnik o sustavu kvalitete 
itd.), no dio integrirajućih funkcija nije još razrađen u odgovarajućoj regulativi.

Zadatak 9.
Do kraja 2010. uspostaviti regulativni okvir za integraciju Sveučilišta su-
kladno Zakonu i Statutu.

Intelektualno vlasništvo
Sustavan pristup intelektualnom vlasništvu jedan je od najvećih izazova za sva 
sveučilišta u Europi te preduvjet za povećanje istraživačkih aktivnosti poveza-
nih s gospodarstvom i veća ulaganja u istraživanja iz gospodarstva. Sveučilište 
u Rijeci uspostavit će regulativni okvir, administrativni kapacitet i svu potreb-
nu infrastrukturu za zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom.

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

Strateški menadžment
Razumijevanje načela strateškog menadžmenta na svim razinama djelova-
nja na Sveučilištu, preduvjet je za uspješnu implementaciju strategija Sveu-
čilišta, sastavnica, odsjeka, odjela, zavoda i drugih organizacijskih jedinica na 
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 Indikator 3.11
Udio zaposlenika koji 
su završili sustavno 
osposobljavanje za strateški 
menadžment.

 Indikator 3.12
Broj osoba koje su dovršile 
sustavno osposobljavanje 
za rukovođenje.

Sveučilištu. Načela strateškog menadžmenta biti će primijenjena u planira-
nju, organiziranju i rukovođenju svim aktivnostima na Sveučilištu i njegovim 
dijelovima. Zbog toga se većina djelatnika na Sveučilištu treba osposobiti 
za strateške analize i strateško planiranje a svaka organizacijska jedinica će 
najmanje jednom godišnje provoditi analizu svojeg rada, primjerice SWOT, 
planirati svoje djelovanje, uspostaviti sustav indikatora i mjerila te promišlja-
ti strateško alociranje resursa, ljudskih i materijalnih.

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

Osposobljavanje za rukovođenje
Institucije koje su dinamične i brzo se prilagođavaju potrebama razvoja druš-
tva trebaju trajno osposobljavane rukovodećih ljudi (leadership). Sveučilište u 
Rijeci svjesno je izazova pred kojima se nalazi hrvatsko visoko obrazovanje i 
znanost te će sustavno i organizirano pristupiti osposobljavanju svojih ljudi za 
rukovođenje, uključivši i uspostavljanje financijskih instrumenta za leadership.

Zadatak 12.
Voditelji sveučilišnih sastavnica proći će sustavnu izobrazbu (kroz formal-
ne i neformalne programe učenja) za rukovođenje i utvrđivanje sveuči-
lišnih politika. Do kraja 2007. sačiniti petogodišnji program izobrazbe.

Materijalni resursi
Upravljanje materijalnim resursima (prostorom, opremom i financijskim sred-
stvima) jedan je od najvećih izazova pred srednjeeuropskim sveučilištima 
koja nastoje sačuvati obrazovanje i istraživanje kao javno dobro te istodobno 
prikazati svoju javnu odgovornost (accountability). Taj izazov još je veći pred 
hrvatskim sveučilištima zbog fragmentirane strukture i nedovoljno strukturi-
ranih izvora financiranja. Sveučilište u Rijeci opredjeljuje se za koncept “učiniti 
više i bolje s istim” (to do more with the same) čime demonstrira svoju javnu od-
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 Indikator 3.13
Udio vlastitih prihoda u 
proračunu Sveučilišta.

 Indikator 3.14
Udio školarina u vlastitim 
prihodima.

 Indikator 3.15
Proračun Sveučilišta u 
EUR/nastavniku. 

 Indikator 3.16
Proračun Sveučilišta u 
EUR/studentu. 

 Indikator 3.17
Udio materijalnih rashoda 
za redovito poslovanje 
u ukupnim rashodima 
Sveučilišta.

 Indikator 3.18
Udio kapitalnih ulaganja u 
vrhunsku opremu.

 Indikator 3.19
Udio administrativnog 
i nastavnog osoblja u 
ukupnom broju zaposlenih 
na Sveučilištu.

govornost. To podrazumijeva organizacijska poboljšanja i kvalitetnije upravlja-
nje resursima. No, isto tako, Sveučilište u Rijeci svjesno je činjenice da su po-
stojeći materijalni resursi nedostatni za kvalitetno ispunjavanje svih zadataka 
i očekivanja koja su pred Sveučilištem kao i za natjecanje u međunarodnom 
okruženju. Zbog toga je u srednjoročnom razdoblju potrebno povećati prora-
čun Sveučilišta priljevima i prihodima koji dolaze izvan Državnoga proračuna, 
posebice širenjem obrazovne ponude na tržištu, povećanjem ulaganja u istra-
živanja za potrebe gospodarstva i znatnim povlačenjem sredstava iz međuna-
rodnih fondova koji se otvaraju Hrvatskoj.

Upravljanje materijalnim resursima u integriranom Sveučilištu podrazumi-
jeva uspostavljanje standarda i financijsku disciplinu svih sastavnica Sveu-
čilišta. Sveučilište u Rijeci svoje standarde i procese financijskog poslova-
nja utvrdit će novim pravilnikom o financijskom poslovanju u kojem će se 
uspostaviti javna odgovornost Sveučilišta. No, isto tako, Sveučilište u Rijeci 
donijet će akcijske planove i uspostaviti dodatne specifične indikatore koji-
ma će prikazati svoju javnu odgovornost. Sljedeći zadaci i indikatori biti će 
pokazatelji podizanja standarda i javne odgovornosti Sveučilišta u Rijeci:

Zadatak 13.
50% vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta.
Zadatak 14.
Najviše 40% vlastitih prihoda od školarina.
Zadatak 15.
80.000 EUR po nastavniku Sveučilišta bez kapitalnih ulaganja.
Zadatak 16.
5.200 EUR po studentu u proračunu Sveučilišta bez kapitalnih ulaganja.
Zadatak 17.
Najviše 25% od ukupnih rashoda za materijalne rashode.
Zadatak 18.
Najmanje 60% od kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu (bez kampusa).
Zadatak 19.
Najviše 25% administrativnog i pomoćnog osoblja u ukupnom broju 
zaposlenih.



63

 Indikator 3.20
Završetak prve faze 
Sveučilišnog kampusa do 
kraja 2009. te druge faze 
do 2013.

 Indikator 3.21
Integrirani informacijsko-
komunikacijski sustav 
do 2010.

Sveučilišni kampus na Trsatu
Sveučilište u Rijeci koristit će stvaranje Sveučilišnog kampusa na Trsatu za 
izgradnju korporativne kulture modernog sveučilišta i za otvaranje novih 
područja razvoja. Strateško pozicioniranje Sveučilišta u Rijeci u području 
kampusa temeljit će se na načelima vrhunske obrazovne ponude, širenja 
istraživačkih kapaciteta, odgovornosti upravljanja prostorom i javnim sred-
stvima te transfera tehnologije prema poduzetništvu i gospodarstvu. Prva 
faza Sveučilišnog kampusa rezultirat će znatnim povećanjem kvalitete 
znanstvenih i obrazovnih  aktivnosti u području humanističkih i prirodnih 
znanosti te aktivnostima studenata. Druga faza izgradnje Sveučilišnog kam-
pusa rezultirat će razvojem biotehnologije, tehničkih znanosti, društvenih 
istraživanja i informacijskim servisima.

Zadatak 20.
Dovršiti prvu fazu Sveučilišnog kampusa tijekom 2009. godine i drugu 
fazu do kraja 2013. godine.

Informacijsko-komunikacijski sustav
Integrirano Sveučilište 21. stoljeća, prije svega, temelji se na integraciji i tran-
sparentnosti funkcioniranja kroz pravodobnu i pouzdanu dostupnost infor-
macija o svim aspektima djelovanja. Zbog toga će Sveučilište u Rijeci izgraditi 
integrirani informacijski sustav u svim segmentima djelovanja za koje postoji 
smislena potreba integriranog djelovanja: knjižnični sustav, financijsko poslo-
vanje, nastavnički portfelj, sustav za osiguranje kvalitete, prezentacija u javno-
sti, e-učenje itd. komponente sustava, ljudske i materijalne resurse te hodo-
gram aktivnosti Sveučilište u Rijeci utvrdit će zasebnim akcijskim planom.

Zadatak 21. 
Do kraja 2007. utvrditi akcijski plan i resurse, a do kraja 2010. u potpuno-
sti integrirati informacijsko-komunikacijski sustav Sveučilišta.
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 Indikator 3.22
Integrirani knjižnični 
sustav do 2010.

 Indikator 3.23
Udio nastavnika i 
studenata koji barem 5% 
svojega radnog vremena, 
nastavne norme ili kredita 
ostvaruju na sastavnici 
drugoga znanstvenog 
područja ili polja.

Knjižnični sustav
Integrirani knjižnični sustav organiziran na paradigmi kvalitetnoga informa-
cijskog 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-knjižničnoga sustava. Zbog toga će Sveučilište u 
Rijeci utvrditi akcijski plan i izdvojiti odgovarajuće resurse za stvaranje mo-
dernoga i integriranog informacijsko-knjižničnog sustava.

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

Unutarnja mobilnost
Interdisciplinarni timovi i interdisciplinarni znanstveni i nastavni sadržaji 
osnovna su pretpostavka za stvaranje dodane vrijednosti u sveučilišnom 
djelovanju kao i za razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata i 
nastavnika. Pored fleksibilnih putova studiranja i multidisciplinarnih studij-
skih programa, novoj vrijednosti doprinijet će kretanje nastavnika i stude-
nata unutar sveučilišta. Zbog toga će Sveučilište u Rijeci nastojati ukloniti 
prepreke za unutarnju mobilnost te poticati kretanje nastavnika i studena-
ta unutar sveučilišta: kreiranjem proaktivne politike unutarnje mobilnosti, 
razvijanjem financijskih instrumenata, priznavanjem ostvarenih kredita te 
poticajnom politikom napredovanja ili ostvarivanja dodatnih prava. Iako se 
može očekivati otpor u rušenju barijera među strukama, stvaranje Sveuči-
lišnog kampusa će uvelike povećati kretanje studenata i nastavnika među 
znanstvenim područjima i poljima. Stoga, zadatak koji sebi postavljamo naj-
manje je što je potrebno ostvariti da bismo se mogli prepoznati kao moder-
no i fleksibilno sveučilište.

Zadatak 23. 
Osigurati unutarnju mobilnost najmanje 20% nastavnika i najmanje 10% 
studenata godišnje.
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POVEZANOST SA ZAjEDNICOM I GOSPODARSTVOM  
TE USklAđIVANjE S POTREBAMA ZAjEDNICE

Služenje zajednici i sudjelovanje u razvoju društva jedna je od temeljnih kom-
ponenti misije modernoga sveučilišta, bez obzira da li je sveučilište javno ili 
privatno, odnosno non-profit ili for-profit. Točnije, to je sastavni dio misije svih 
visokoobrazovnih institucija u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Po-
sebice je ta komponenta sveučilišne misije važna u Hrvatskoj koja se odlučila 
da je visoko obrazovanje javno dobro i javna odgovornost. javno dobro po-
drazumijeva i javnu odgovornost sveučilišta. Zbog toga Sveučilište u Rijeci 
smatra svojom obvezom postavljanje strateškog cilja kojom će pokazati svoju 
javno odgovornost u ostvarivanju i treće komponente svoje misije.

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

Istraživanje za potrebe gospodarstva i zajednice
Sveučilište u Rijeci dio će svojih istraživačkih aktivnosti sustavno i organi-
zirano usmjeriti prema temeljnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima 
za potrebe gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje (jedinice lokalne upra-
ve i samouprave). Pritom će temeljno polazište biti činjenica da intenzivan 
ekonomski razvoj zahtijeva odgovarajući socijalni i društveni kontekst (druš-
tveni kapital), odnosno stvaranje uravnoteženoga društvenog i kulturnog 
okruženja. To znači da razvoj istraživanja neće biti usmjeren samo prema po-
dručjima koja mogu naći svoje mjesto na tržištu već i prema humanističkim 
i društvenim znanostima i strukama. Istraživanja temeljena na potrebama 
zajednice podrazumijevaju suradnju i partnerstva s organizacijama civilnog 
društva koje djeluju u zajednici, a posjeduju multidisciplinarna stručna zna-
nja i iskustva vezana uz određenju problematiku oko koje se organiziraju.

Da bi ostvarilo taj 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 za-



S t r a t e g i j a  S v e u č i l i š t a  u  r i j e c i  2 0 0 7 – 2 0 1 3

66

jedno s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Rijekom, znanstveno-
tehnologijskog parka i “kampusa d.o.o.”. Uspješnost napredovanja pratit će 
se kroz sljedeće zadatke i indikatore:

Zadatak 1: 
Ostvariti najmanje 20 istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokal-
nom zajednicom.
Zadatak 2: 
Povećati 3 puta broj visokostručnih studija, elaborata i ekspertiza za po-
trebe gospodarstva i lokalne zajednice.
Zadatak 3: 
Provesti najmanje 5 istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacija-
ma i/ili institucijama civilnog društva.

Aktivno sudjelovanje u razvitku gospodarstva i zajednice
Osim istraživačkog potencijala Sveučilište u Rijeci sustavno će pristupiti 
uključivanju i svojega stručnog potencijala u razvitak gospodarstva i zajed-
nice. Tome će cilju Sveučilište pristupiti institucijski razvijajući partnerstva i 
suradnje s gospodarskim i javnim subjektima u svojem okruženju. Napredo-
vanje će se pratiti sljedećim zadacima i indikatorima:

Zadatak 4: 
Ostvariti najmanje 25 ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodar-
stvom i lokalnom zajednicom.
Zadatak 5: 
Uključiti najmanje 20 članova Sveučilišta u nadzorne i upravne odbore 
te najmanje 50 članova Sveučilišta u gradskim, županijskim i državnim 
procesima planiranja i razvoja zajednice.

Transfer tehnologije
Ubrzani razvoj tehnologije sve više zahtijeva ekspertizu za njezin prijenos 
u gospodarski i javni sektor. Sveučilište u Rijeci sustavno će razvijati eksper-
tizu za prijenos tehnologije sukladno potrebama lokalnog gospodarstva i 

 Indikator 4.1
Broj zajedničkih 
istraživačkih projekata s 
gospodarstvom i lokalnom 
zajednicom.

 Indikator 4.2
Broj studija, elaborata 
i ekspertiza za potrebe 
gospodarstva.

 Indikator 4.3
Broj istraživačkih 
projekata u partnerstvu 
s organizacijama i/ili 
institucijama civilnog 
društva.

 Indikator 4.4
Broj ugovora o 
savjetodavnim uslugama

 Indikator 4.5
Broj članova Sveučilišta 
u nadzornim i upravnim 
odborima i broj članova 
Sveučilišta u gradskim, 
županijskim i državnim 
skupinama koje rade na 
procesima planiranja i 
razvoja zajednice
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 Indikator 4.6
Broj zaštita industrijskog 
vlasništva

 Indikator 4.7
Udio prihoda od 
pružanja usluga 
gospodarstvu i lokalnoj 
zajednici i prihoda od 
intelektualnoga vlasništva 
u ukupnom prihodu

javnoga sektora u svojem okruženju. Osim organizacijske strukture koja će 
kroz partnerstva i suradnje biti na raspolaganju subjektima iz gospodarstva i 
javnoga sektora, Sveučilište u Rijeci razvit će zasebne programe i financijske 
instrumente kojima će podržavati svoje znanstvenike i stručnjake u prijeno-
su tehnologije kroz razvitak poduzetništva i komercijalizacije znanja.

Zadatak 6: 
Ostvariti barem 20 zaštita industrijskog vlasništva.

Tržišno djelovanje
Osim partnerskog odnosa s gospodarstvom i zajednicom koji će se temeljiti 
na načelu razvitka zajedničkih projekata i investicija,  Sveučilište u Rijeci ra-
zvijat će i obrazovne, istraživačke i stručne usluge koje će nuditi na tržišnim 
načelima. Zbog toga će Sveučilište osnovati sveučilišni Centar za studije 
kao organizacijski oblik koji bi trebao podržavati dugoročni cilj povećanja 
prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvarenih na tržištu na najmanje 50% 
ukupnih prihoda. Za razdoblje do 2013. godine Sveučilište postavlja sebi 
sljedeći zadatak i indikator napredovanja: 

Zadatak 7: 
Postići razinu prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj za-
jednici i prihoda od intelektualnog vlasništva od najmanje 20% od uku-
pnog prihoda.

Obrazovanje za potrebe zajednice i civilnog društva
Sveučilište u Rijeci svjesno je da su obrazovanje i osposobljavanje glavni po-
kretači konkurentnosti. No, čimbenici koji utječu na konkurentnost društva 
i ekonomije razvijaju se iznimno brzo. Primjerice, današnja percepcija i mje-
renje konkurentnosti temelje se na očuvanju resursa i sposobnosti primjene 
tehnologije i drugih nematerijalnih čimbenika za povećanje produktivnosti 
kroz poboljšanja procesa upravljanja, nasuprot raspolaganju resursima koje 
je bilo glavni temelj konkurentnosti u proteklom desetljeću. Isto tako, Sveu-
čilište u Rijeci svjesno je da će društveni kapital i socijalna kohezija biti jedan 
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od glavnih temelja konkurentnosti u vrlo bliskoj budućnosti. Pored makroe-
konomske stabilnosti i razvoja institucijskog okruženja u kojem djeluju eko-
nomski čimbenici, moguće je očekivati da će aktivno građanstvo biti jedan 
od temelja za razvitak konkurentnosti društva. 

Zbog toga će Sveučilište u Rijeci, pored obrazovnog i istraživačkog djelo-
vanja na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije, sustavno i organi-
zirano pristupiti aktivnostima za povećanje društvenog kapitala i socijalne 
kohezije, kroz obrazovne aktivnosti za aktivno građanstvo, okupljanje i jača-
nje nevladinih udruga i razvijanje hrvatskog sustava obrazovanja. Poseban 
naglasak bit će na nastavnim i izvannastavnim aktivnostima putem kojih će 
se studentima osigurati kompetencije kojima ih se priprema za aktivno su-
djelovanje u demokratskom društvu. Cilj je integrirati aktivnosti praktičnog 
djelovanja u zajednici s akademskim i osobnim razvojem kako bi se studen-
tima pomoglo razviti kritički i uravnotežen pristup promišljanja o vlastitom 
obrazovanju i ulozi aktivnoga građanina u zajednici. Pored toga što su čla-
novi akademske zajednice, sveučilišni nastavnici i studenti jednako su tako 
i građani, a njihova znanja i vještine, zajedno s drugim resursima s kojima 
Sveučilište raspolaže, trebaju se fokusirati na potrebe zajednice, mogućno-
sti, izazove i sudjelovanje u rješavanju problema.

Aktivna uključenost studenata i nastavnika, posebice sudjelovanje u radu 
stručnih, znanstvenih i studentskih organizacija te u projektima komunicira-
nja o aktualnim problemima sa širom javnosti, vrednovat će se kroz portfelj 
zaposlenika, odnosno sustav neformalnog obrazovanja na Sveučilištu. 

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

 Indikator 4.8
Broj izvannastavnih 
projekata pod vodstvom 
studenata koji nude 
volonterske angažmane u 
zajednici.
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Obrazovanje i istraživanje za održivi razvoj
Sveučilište u Rijeci obrazuje nove generacije građana i posjeduje ekspertizu  
u svim područjima istraživanja. Zbog toga Sveučilište smatra svojom zada-
ćom promicanje načela održivog razvoja i osjetljivosti za očuvanje okoliša. 
Sveučilište u Rijeci smatra Sveučilišnu povelju za održivi razvoj (The University 

Charter for Sustainable Development, 1994.). Strategiju obrazovanja za održivi 
razvoj UNECE i Geteboršku strategiju održivog razvoja temeljnim dokumen-
tima ove Strategije te pozdravlja odluku o održivom razvoju svojega pro-
stora koju je donijela Županija primorsko-goranska potpisujući Povelju iz 
Aalborga. Sveučilište u Rijeci ugradit će aspekte očuvanja okoliša u sve svoje 
aktivnosti, razvijati interdisciplinarne programe i kolaborativna istraživanja 
u području očuvanja okoliša i razvijati programe cjeloživotnog obrazovanja 
vezane uz zaštitu okoliša i održivog razvoja. 

Sveučilište u Rijeci poticat će i ostvarivati partnerstva za održivi razvoj  sa 
svim sektorima društva, posebice sa Županijom primorsko-goranskom i 
ostalim jedinicama lokalne samouprave. Sveučilište podržava dosadašnje 
napore Županije u primjenjivanju načela održivosti i konzistentnosti u pro-
vedbi programa razvoja, posebice valorizacije prirodnih i kulturno-povije-
snih resursa. Isto tako, Sveučilište podržava viziju razvoja Županije koja se 
temelji na povezanosti i ujednačenosti razvoja gradova i općina, ali i zajed-
ničkih potreba svih stanovnika Županije. Zbog toga je Sveučilište u Rijeci 
spremno doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva Županije i sudjelovati i 
stvaranju institucionalne organizacije, Centra ili Instituta za održivi razvoj, u 
partnerstvu sa Županijom primorsko-goranskom. čvrsto partnerstvo s lo-
kalnom samoupravom u svim aspektima razvoja, posebice održivog razvo-
ja, temeljna je misija svakog modernog sveučilišta. Partnerstvo i zajednički 
projekti i u prethodnom razdoblju bili su snaga Sveučilišta i Županije, no 
stvaranje čvršćih organizacijskih oblika biti će pokazatelj stvaranja kritične 
mase potrebne za održivi razvoj cijele regije.
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 Indikator 4.9
Osnivanje centra za održivi 
razvoj do 2008.

 Indikator 4.10
Primorsko-goranski forum 
za održivi razvoj.

Zadatak 9. 
Osnivanje centra za održivi razvoj čija će zadaća biti istraživanje indikato-
ra održivosti, povezivanje svih snaga i stvaranje kritične mase koje može 
jamčiti održivi razvoj.
Zadatak 10. 
Pokretanje godišnje konferencije (Primorsko-goranski forum za održivi 
razvoj) o održivom razvoju u suradnji sa Županijom primorsko-goran-
skom u kojoj će članovi akademske zajednice, dužnosnici lokalne samo-
uprave, gospodarstvenici i predstavnici javnog sektora raspravljati teme 
vezane uz održivi razvoj Županije, raspravama prethoditi internetski fo-
rum u kojem će sudjelovati svi građani, a rasprave će biti objavljene u 
zborniku koji će se koristiti kao temeljni dokument za kreiranje politika u 
jedinicama lokalne samouprave i Sveučilištu.

Sveučilišna bolnica i razvoj zdravstvenoga sustava
Brz tehnološki napredak i gomilanje znanja, posebice razvoj biotehnologije, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije i nanotehnologije, već sad pred-
stavlja golem izazov stručnjacima koji rade u sustavu zdravstva. Isto tako, 
građanima se otvaraju brojne mogućnosti kvalitetnijega liječenja, boljega 
informiranja i širenje razine potencijalnih prava. To znači da će i razvoj bi-
omedicine i sustava zdravstvene zaštite u cjelini zahvatiti nove paradigme 
koje će nužno podrazumijevati nedjeljivost struke, obrazovanja i istraživanja, 
te nametnuti potrebu za novom raspodjelom rada.

Biomedicina se u Hrvatskoj sučeljava s organizacijskom i funkcionalnom di-
hotomijom, koja znači da se istraživanje, prijenos tehnologije i obrazovanje 
odvija u jednom sustavu (medicinski fakulteti) a primjena u drugom (kli-
ničke bolnice). Nadalje, organizacijska struktura institucija stvara dodatne 
barijere a dihotomija se pojačava činjenicom da sustavom upravljaju dva 
različita ministarstva, što u okvirima modela državnog upravljanja onemo-
gućuje fleksibilnost i suradnju u razvoju. Rezultat je sukobljavanje akadem-
skih standarda i kriterija svakodnevne rutine te podjele ljudi.
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 Indikator 4.11
Strateški plan za razvoj 
sveučilišne bolnice.

jedan od najvažnijih stupova reforme zdravstvenog sustava jest reforma 
upravljanja sustavom i zdravstvenim ustanovama. Ona zahtijeva sustavno 
osposobljavanje ljudi, posebice stvaranje administrativnog kapaciteta za 
moderno upravljanje procesima i vodstva zdravstvenih ustanova (leaders-

hip) za rukovođenje i upravljanje sustavom. Uvođenjem Bolonjskog procesa 
stvoren je okvir za pokretanje studijskih programa koji se bave upravljanjem 
u zdravstvu. Ti programi mogu se kvalitetno osmisliti i pokrenuti samo kroz 
multidisciplinaran pristup te intenzivnu međunarodnu suradnju i partner-
stva s inozemnim institucijama. Obrazovanje osoba koje mogu provoditi 
reformu već je započelo na Sveučilištu u Rijeci, no dostatan broj takvih ka-
drova može se očekivati tek između 2013. i 2015.

kliničke bolnice trebaju se stručno i znanstveno profiliranje i utvrđivanje po-
dručja u kojima će razvijati kadrove i kapacitete. Teško je očekivati da sve 
kliničke bolnice u Hrvatskoj mogu s istom, visokom, razinom kompetenci-
je pokriti sva područja. Stručno profiliranje zahtijeva realno i profesionalno 
strateško planiranje stručnoga razvoja kadrova kroz specijalističko obrazo-
vanje u zemlji i inozemstvu. Posebice je to važno ako se sustavno stručno 
obrazovanje želi iskoristiti za stvaranje poslova temeljnih na zdravstvenoj 
ponudi i biotehnologiji. U tom slučaju potrebno je razmišljati i o partnerstvi-
ma i savezima s inozemnim zdravstvenim ustanovama te industrijom i po-
slovnim sektorom kako bi se stvorila zajednička ponuda i pokrivanje tržišta.

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

Obrazovanje i razvoj školstva
kao nositelj najviših akademskih vrijednosti Sveučilište u Rijeci slijedi nače-
lo da je kvalitetno obrazovanje temelj i preduvjet poželjnoga razvoja poje-
dinca i društva. Sveučilište prihvaća vlastitu odgovornost za unaprjeđivanje 
nacionalnog i regionalnog obrazovanja. Sveučilište će se snažno zalagati 
za kvalitetu nastavničkih studija i programa pripreme za nastavnička za-
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 Indikator 4.12
Broj razvojnih projekata 
ostvarenih u suradnji s 
obrazovnim institucijama.

nimanja. Sveučilište će pratiti potrebe obrazovnoga sustava i surađivati s 
predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama radi boljega 
razumijevanja i zadovoljavanju njihovih razvojnih potreba.

Zadatak 12. 
Trajno surađivati s osnivačima odgojnih i obrazovnih ustanova, s dječjim 
vrtićima i školama. Pokretati i uključivati se u razvojne projekte u obra-
zovanju s ciljem istraživanja i osiguravanja boljih uvjeta za ostvarivanje 
osobnih potencijala svakoga djeteta u sustavu odgoja i obrazovanja.

INTEGRIRANOST U EUROPSkU UNIjU,  
OTVORENOST PREMA SVIjETU I MOBIlNOST

Republika Hrvatska otvaranjem pregovora s Europskom unijom o stupanju u 
punopravno članstvo donijela je političku odluku o prilagodbi cijelog društva 
za život u velikoj zajednici europskih naroda. Isto tako, Hrvatska je donijela 
odluku o sudjelovanju u europskim politikama u području istraživanja i obra-
zovanja, o prilagodbi svojega znanstvenog i visokoobrazovnog sustava tim 
politikama te o sudjelovanju u programima Europske unije. Sveučilište u Rijeci 
svjesno je svoje javne odgovornosti i želi se aktivno uključiti u procese prila-
godbe ne samo u području znanosti, istraživanja i obrazovanja, već i procese 
prilagodbe cijeloga društva. Ti procesi obilježit će strateško razdoblje od slje-
dećih sedam godina. Zbog toga Sveučilište u Rijeci želi dati svoj doprinos u 
pretpristupnom razdoblju, ali i u razdoblju nakon pristupanja kada se nastavlja 
strukturiranje društva. Procesi koji će se odvijati u tom razdoblju nisu samo 
izazov na koji se očekuje odgovor svih institucija, pa i riječkoga Sveučilišta, 
već predstavljaju izvor brojnih mogućnosti koje Sveučilište u Rijeci može i želi 
iskoristiti za svoj razvoj i razvoj područja u kojem djeluje. Zbog toga Sveučilište 
u Rijeci postavlja sebi peti strateški cilj upravo u tom području aktivnosti.  
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 Indikator 5.1
Broj Framework (FP) i ESF 
projekata na Sveučilištu 
u Rijeci.

 Indikator 5.2
Uspostavljen institucijski 
sustav potpore za 
europske projekte do 
2010. godine.

 Indikator 5.3
Broj znanstvenika 
uključenih u aktivnosti JRC.

 Indikator 5.4
Implementacija smjernica 
Akcijskog plana Science 
and Society.

 Strateški cilj 5. Dinamično Sveučilište aktivno uključeno u Europski 
istraživački prostor i Europski prostor visokog obra-
zovanja koje sustavno i organizirano potiče unutar-
nju i vanjsku mobilnost znanstvenika i studenata.

Uključivanje u ERA
Uključivanje u Europski istraživački prostor (European Research Area, ERA) po-
drazumijeva prihvaćanje europskih politika u području istraživanja, prihvaća-
nje lisabonskih ciljeva, primjenu Europske povelje o istraživačima i kodeksa o 
novačenju istraživača, sudjelovanje u Okvirnim programima EU (Framework 

programme 7, FP7), sudjelovanje u aktivnostima Zajedničkih istraživačkih cen-
tara (Joint Recearch Cenre, jRC) te provođenje aktivnosti u sklopu strategije 
Znanost i društvo (Science and Society). Razina uključenosti u ERA izravno se 
može mjeriti stupnjem uključenosti u navedene programe i procese Europske 
unije. Sveučilište u Rijeci razradit će akcijske planove za svaku od navedenih 
aktivnosti, provesti potrebne institucijske prilagodbe, organizirati sustav (pri-
mjerice Ured za europske projekte), pripremiti ljude i izdvojiti odgovarajuće 
resurse za aktivno uključivanje u ERA. Uspješnost ispunjavanja ovoga strateš-
kog cilja mjerit će se sljedećim zadacima i indikatorima:

Zadatak 1. 
Broj projekata na Framework programima EU, projekata ERC (European 

Research Council) i ESF (European Science Foundation)  povećati za najma-
nje tri puta i u barem jednom projektu biti koordinator (kontraktor).
Zadatak 2. 
Do 2010. uspostaviti funkcionalan i samoodrživ institucijski sustav po-
drške za prijavu i vođenje FP7 projekata, predpristupnih programa EU i 
programa strukturnih fondova EU.
Zadatak 3. 
Najmanje 5 znanstvenika sa Sveučilišta uključiti u aktivnosti joint Rese-
arch Centra (jRC).
Zadatak 4. 
Implementirati sve smjernice Akcijskog plana Science and Society.
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 Indikator 5.6
Doprinos benchmark 
indikatorima EU u 
programu Education and 
Training 2010.

 Indikator 5.7
Broj i struktura združenih 
studija na Sveučilištu.

 Indikator 5.8
Udio nastavnika i 
studenata uključenih 
u programe razmjene i 
mobilnosti.

 Indikator 5.9a
Uspostavljena institucijska 
struktura za sudjelovanje 
u ILLP do 2010.

 Indikator 5.9b
Iznos kojim su financirani 
studenti, nastavnici i 
sastavnice Sveučilištu kroz  
program ILLP.

 Indikator 5.5
Broj istraživača koji su 
tijekom godine proveli 
najmanje 2 tjedna u 
inozemnim institucijama.

Zadatak 5. 
Najmanje 10% istraživača godišnje provesti će u inozemnim institucija-
ma više od 2 tjedna.

Uključivanje u EHEA
Pokretanjem Bolonjske reforme, izgradnjom sustava za osiguranje kvalitete 
i brojnim međunarodnim aktivnostima svojih sastavnica, nastavnika i stu-
denata Sveučilište u Rijeci aktivno sudjeluje u Europskom prostoru visokog 
obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA). Sveučilište će nastaviti 
s implementacijom svih smjernica Bolonjskog procesa te pridonijeti nacio-
nalnoj implementaciji europskih politika u području obrazovanja utvrđenih 
programom Education & Training 2010. Nadalje, Sveučilište će sudjelovati u 
programu IllP zbog čega će pripremiti poseban akcijski plan i uspostaviti 
potrebnu institucijsku infrastrukturu za uspješno sudjelovanje u tom pro-
gramu. Osim toga, Sveučilište će razviti vlastite financijske instrumente za 
povećanje međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika. Sljedeći zadaci 
i indikatori bit će pokazatelji aktivne uključenosti u EHEA:

Zadatak 6. 
Sveučilište će organizirano i sustavno doprinijeti kvalitetnom ispunjava-
nju benchmark indikatora EU u programu Education and Training 2010.
Zadatak 7. 
Najmanje 10 združenih diplomskih studija na Sveučilištu, od kojih naj-
manje 2 s inozemnim sveučilištima, te najmanje 5 poslijediplomskih 
programa, od kojih najmanje 2 s inozemnim sveučilištima.
Zadatak 8. 
Najmanje 3% nastavnika i 3% studenata na Sveučilištu uključeno u pro-
grame razmjene i mobilnosti s europskim sveučilištima.
Zadatak 9. 
Uspostaviti institucijsku strukturu za sudjelovanje u programu IllP i do 
2012. ostvariti 1 milijun EUR godišnje iz IllP programa. 
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 Indikator 5.10
Formiran Centar za 
cjeloživotno učenje do 
kraja 2008. 

 Indikator 5.11
Udio vlastitih prihoda 
u Sveučilišnom 
proračunu ostvaren kroz 
programe obrazovanja i 
osposobljavanja za život 
u EU.

 Indikator 5.12
Udio vlastitih prihoda u 
Sveučilišnom proračunu 
ostvaren kroz strukturne 
fondove EU.

Osposobljavanje građana za život u EU
U pretpristupnom razdoblju te posebice nakon pristupanja u EU bit će po-
trebno sustavno obrazovati i osposobljavati veliki broj građana Hrvatske za 
život i rad u Europskoj uniji. Očekuje se da će velik udio strukturnih fondova 
EU biti usmjeren upravo za obrazovanje i osposobljavanje kroz programe 
cjeloživotnog učenja. Sveučilište u Rijeci razvit će stoga ciljane obrazovne 
programe i uspostaviti obrazovne centre za obrazovanje hrvatskih građana 
za život u EU. Infrastrukturu, iskustvo i ljude koji će se stvoriti kroz te aktiv-
nosti Sveučilište u Rijeci koristit će za obrazovnu ponudu svim državama i 
njihovim građanima, posebice državama zapadnoga Balkana koje još nisu 
započele pretpristupni i pregovarački proces.

Zadatak 10. 
Formiranje Centra za cjeloživotno učenje do kraja 2008.
Zadatak 11. 
Najmanje 5% vlastitih prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvariti kroz pro-
grame obrazovanja i osposobljavanja za život građana u Europskoj uniji.

Strukturni fondovi EU
korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova velik je izazov za sve nove 
članice Europske unije. Sveučilište u Rijeci prepoznaje deficit odgovaraju-
ćega administrativnoga i organizacijskoga kapaciteta na razini države te će 
kroz vlastite organizacijske poteze nastojati pridonijeti boljem korištenju 
strukturnih fondova nakon pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo EU. 
Iskustvo stečeno kroz sudjelovanje u istraživačkim programima EU i progra-
mu IllP, organizacijski zahvati i formirani centri na Sveučilištu, te stvoren ad-
ministrativni kapacitet i ekspertiza koristiti će se za natjecanje u strukturnim 
fondovima Europske unije. 

Zadatak 12. 
Najmanje 5% vlastitih prihoda u Sveučilišnom proračunu ostvariti kroz 
strukturne fondove Europske unije.





p R o v e d b a  S t R a t e g i j e

TEMEljNI DOkUMENTI O POlITIkAMA 
PROVEDBE STRATEGIjE (POLICY DOkUMENTI)

Za provedbu ove Strategije Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatit će sljedeće 
podstrategije i temeljne dokumente o politikama3 (policy):

Temeljni dokument o politikama uvođenja ishoda učenja na  �

Sveučilištu u Rijeci;
Temeljni dokument o politikama za uspostavljanje inovacijskog  �

sustava Sveučilišta;
Temeljni dokument o politikama za utvrđivanje istraživačkog profi la  �

Sveučilišta;
Strategiju razvitka istraživačkih karijera na Sveučilištu; �

Strategiju uspostavljanja integriranoga knjižničnog sustava; �

Temeljni dokument o politikama za organizaciju portfelja zaposlenih; �

3 Pod pojmom temeljnoga dokumenta o politikama Senat Sveučilišta u Rijeci podrazumije-
va smjer i metode odabrane među mogućim alternativama kojima će se ostvariti zacrtani 
ciljevi, odnosno plan djelovanja s ciljem provođenja odluka ili strateških ciljeva. Obuhvaća 
političke, upravljačke, fi nancijske ili administrativne mehanizme koji se konstruiraju da bi 
se ostvario postavljeni cilj.
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Temeljni dokument o politikama za organizaciju cjeloživotnog  �

obrazovanja na Sveučilištu;
Temeljni dokument o politikama Sveučilišta glede odnosa s javnošću  �

i marketing;
Temeljni dokument o orijentaciji Sveučilišta prema održivom razvoju; �

Politike strateškog menadžmenta. �

AkCIjSkI PlANOVI I RASPODjElA RESURSA

Za provedbu ove Strategije Senat Sveučilišta u Rijeci usvojit će sljedeće ak-
cijske planove:

Akcijski plan za uspostavljanje ciklusa kvalitete i vanjskog  �

vrednovanja sveučilišnih sastavnica;
Akcijski plan za definiranje ishoda učenja; �

Akcijski plan za provedbu Strategije uvođenja e-učenja na Sveučilištu  �

u Rijeci;
Akcijski plan za razvitak istraživačkih karijera; �

Akcijski plan za pokretanje programa cjeloživotnog učenja; �

Akcijski plan za primjenu indikatora učinkovitosti; �

Akcijski plan za uspostavljanje integriranoga knjižničnog sustava. �

Raspodjela financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za provedbu akcijskih 
planova i provedbu zadataka Strategije vršit će se svake godine u srpnju, pri-
je formiranja proračuna Sveučilišta i prije rasprave o Državnom proračunu.

Sastavnice Sveučilišta raspravljat će o potrebnim resursima za provedbu 
Strategije u svibnju svake godine i o potrebnim resursima izvijestiti Senat 
u lipnju.
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OPERATIVNI PlAN, ZADACI I ODGOVORNOSTI

konačan operativni plan provedbe ove Strategije utvrđen je nakon prove-
dene javne rasprave i rasprave na Savjetu Sveučilišta. Ovdje donosimo na-
čela na kojima će biti strukturiran plan provedbe Strategije. Odgovornost za 
provedbu ove Strategije imaju čelnici Sveučilišta i sveučilišnih sastavnica u 
okviru njihovih nadležnosti utvrđenih Statutom Sveučilišta. Senat Sveučili-
šta, Stručna vijeća sastavnica, Rektor i čelnici sastavnica (dekani, ravnatelji) 
utvrdit će, u okvirima svojih nadležnosti, osobe i odgovornosti za provedbu 
pojedinih dijelova Strategije.

Sljedeća slika prikazuje aktivnosti i rokove vezanih uz praćenje provedbe 
Strategije.

U sljedećim slikama prikazane su ključne aktivnosti po godinama provedbe.
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MjERIlA (BEnCHMARK INDIkATORI), PRAćENjE  
NAPREDOVANjA I PRIlAGODBA STRATEGIjE

Sastavnice Sveučilišta donijet će svoje planove provedbe ili strategije u 
skladu s ovom Strategijom, uspostaviti svoje politike i akcijske planove pro-
vedbe. Sve će sastavnice o napredovanju i ispunjavanju ciljeva Strategije 
izvještavati Senat jednom godišnje prigodom godišnjeg izvješća kojeg čel-
nik sastavnice podnosi Senatu. Formu i sadržaj izvještaja donijet će Senat 
Sveučilišta do početka akademske godine 2007/2008.

Senat Sveučilišta izvijestit će jednom godišnje javnost, a Savjet Sveučilišta 
izvijestit će osnivača o napredovanju i ispunjavanju ciljeva strategije. Izvje-
štaj će biti objavljen kao službeni dokument Sveučilišta.

Sveučilište u Rijeci postavlja sebi 10 mjerila (benchmark indikatora) koje tre-
baju ispuniti sve sastavnice do 2013. godine. Mjerila će služiti za praćenje 
postignuća (interni benchmarking) te za uspoređivanje s ostalim sveučilišti-
ma (eksterni benchmarking). O rezultatima internoga i eksternog benchmar-

kinga Sveučilište će posebno izvijestiti javnost. Temeljita rasprava, revizija ili 
dopuna strategije moguća je 2010. godine.
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Broj i struktura studenata.1. 
Postotak studenata koji uspješno završe prvu godinu.2. 
Postotak diplomiranih po generaciji.3. 
Broj obranjenih doktorata.4. 
Broj objavljenih radova indeksiranih u SCI.5. 
Udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju.6. 
Postotak ECTS-bodova dodijeljenih kroz programe 7. 
cjeloživotnog učenja.
Postotak zaposlenika koji su završili sustavno 8. 
osposobljavanje za strateški menadžment.
Udio prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj 9. 
zajednici i prihoda od intelektualnog vlasništva u ukupnom 
prihodu.
Broj FP projekata na Sveučilištu u Rijeci.10. 





te m a t S k e  p o d S t R a t e g i j e 
i  p R i p R e m n i  d o k u m e n t i

TEMATSkE PODSTRATEGIjE

Strategija uvođenja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 2006-2010. 
Dostupno na: http://www.uniri.hr/hr/propisi_i_dokumenti/Strategija_

uvodjenja_e-ucenja_UnIRI.pdf. 

Uvođenje e-učenja na Sveučilištu u Rijeci prinosi stvaranju pozitivnih kvali-
tativnih promjena u visokoškolskoj nastavi putem osiguranja nužnih uvjeta 
(infrastrukturnih sustava podrške u nastavi putem sustava edukacije za nove 
nastavne metode i korištenje ICT u nastavi, sustava osiguranja kvalitete) svim 
sudionicima procesa (studentima, nastavnicima i zaposlenima u sustavima po-
drške).
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….«Studenti i nastavnici glavna su vrije-
dnost svakog sveučilišta. Razvoj tehnologije i 
društva u 21. stoljeću obilježava redefiniranje 
strateških resursa i vrijednosti. Ljudi i znanje 
postaju najvažniji resurs, a obrazovanje i ospo-
sobljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za 
oblikovanje društva i ekonomije. Mijenjaju se 
putovi i koncepti učenja, a ulazak u obrazovni 
sustav nove generacije učenika i studenata 
koji su svoj profil učenja oblikovali uz info-
rmacijsku plimu i ubrzani razvoj tehnologije 
zahtijeva nove pristupe učenju i procesu 
obrazovanja.»….
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