
Posjeta delegacije Sveučilišta u Splitu (UniST) Sveučilištu u Rijeci 
13. – 14. studenog 2014. 
 
 
 
Delegacija Sveučilišta u Splitu na čelu s rektorom prof. dr. sc. Šimunom Anđelinovićem 
došla je u prvi službeni posjet Sveučilištu u Rijeci. Tijekom toga posjeta održane su 
brojne dvodnevne aktivnosti. Tijekom 13. studenog najprije je održan sastanak 
delegacije UniST s rektorom UniRI, prof. dr. sc. Lučinom vezanom uz temu Poslovanje 
UniRI.  
 
Na Fakultetu za zdravstvene studije rektori prof. Lučin i prof. dr. sc. Anđelinovićem 
prisustvovali su prvoj sjednici Fakultetskog vijeća te nove sastavnice Sveučilišta u 
Rijeci, kojoj je domaćin bio prof. dr. sc. Alan Šustić, v.d. dekana.  
 
Održani su sastanci prorektorice UniRI prof. dr. sc. Snježane Prijić s gostima 
prorektorima UniST prof. dr. sc. Mulić, prof. dr. sc. Malešom i prof. dr. sc. Matulićem 
sa temom Studiji, studenti i nastava, te sastanak prorektorice UniRI prof. dr. sc. 
Nevenkom Ožanić i voditeljicom Centra za EU projekte, gđe. Jakominić Marot s 
prorektorom UniST, prof. dr. sc. Rosićem sa temom Investicije i logistika.  
 
Drugog dana posjeta (14. studenog 2014.) održan je sastanak uprava riječkog i 
splitskog sveučilišta na temu Strategija UniRI i portfelj.  
 
Nastavak je uslijedio na Sveučilišnom kampusu na Trsatu gdje je održan sastanak i 
obilazak Znanstveno-tehnologijskog parka UniRI uz domaćina direktora Borisa 
Goloba. Obilazak je nastavljen odlaskom u zgradu Sveučilišnih odjela gdje je domaćin 
bila zamjenica pročelnika Odjela za biotehnologiju prof. dr. sc. Anđelka Radojčić 
Badovinac, a kasnije i u zgradu Građevinskog fakulteta gdje je domaćin bila 
prodekanica izv. prof. dr. sc. Barbara Karleuša.  
 
Obilazak delegacije vodila je prorektorica prof. dr. sc. Nevenka Ožanić koja je gostima 
predstavila projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u 
Rijeci vrijedan 180.182.048,91 kn, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj (EFRR). Trajanje projekta je 12 mjeseci što uključuje nabavu 
opreme, umjeravanje, edukaciju djelatnika, prilagodbu prostora i plaćanje revizije.  
 
U laboratorijima u četiri centra s pripadajućim laboratorijima i to: Centar za 
visokopropusne tehnologije u biomedicini, Centar za mikro i nano znanosti i 
tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratorijima 
Građevinskog fakulteta pokazala je do sada pristiglu i instaliranu znanstveno-
istraživačku opremu.  
 
 
 

 



 
 
Obilazak Centra za visokopropusne tehnologije u biomedicini 
 

 
 
Obilazak Centra za visokopropusne tehnologije u biomedicini 



 

 
 
Obilazak Građevinskog fakulteta – Laboratorij za materijale 
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