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Drage studentice i studenti, nastavnice i nastavnici, asistentice i asistenti, 

djelatnice i djelatnici Pravnog fakulteta i cijelog Sveučilišta u Rijeci, 

dopustite da u ime svih članova Sveučilišta u Rijeci kao i cijele riječke 

akademske zajednice zaželim dobrodošlicu prof. dr. Ivi Josipoviću, 

predsjedniku Republike Hrvatske, uz zahvalu što nam je ukazao čast da 

upravo svojim predavanjem započne akademsku godinu u Rijeci. 

Predsjednikov posjet je ujedno i priznanje riječkom Sveučilištu. Pozdravljam i 

dr. Radovana Fuchsa, ministra znanosti, obrazovanja i športa, koji još jednom 

svjedoči snažnu podršku Vlade Republike Hrvatske riječkom Sveučilištu. 

Pozdravljam i gospodina Zlatka Komadinu, župana primorsko-goranskog, mr. 

Vojka Obersnela, gradonačelnika grada Rijeke i mons. Ivana Devčića, 

nadbiskupa riječko-senjskog.  

Drage studentice i studenti prve godine, želim vam dobrodošlicu na Sveučilištu 

u Rijeci, a vama koji niste iz našega grada, dobrodošlicu u Rijeku. Priključili ste 

se našem Sveučilištu da uz nas steknete znanja, vještine i kompetencije koje 

će vam omogućiti kvalitetno zapošljavanje, ali i kvalitetan život u 21. stoljeću. 

Nastavnici i svi ostali djelatnici riječkog Sveučilište se trude odgovoriti na te 

izazove i na vaše potrebe. Želimo uložiti svu svoju energiju i znanje da vam to 

i omogućimo. Želimo da vam s nama, na našem Sveučilištu, bude uzbudljivo i 

zabavno, a u našem gradu i uspješno studiranje.  

Studentima koji su već na našem Sveučilištu, želimo uspješan nastavak 

studija. Pozivamo vas da se, sada kada ste se udomaćili, uključite u brojne 

aktivnosti Studentskog zbora, studentskih udruga, Riječkog sveučilišnog 

športskog saveza, sveučilišnih medija, istraživanja i brojne druge aktivnosti 

koje pokreću naši nastavnici i istraživači. Mi želimo biti moderno europsko 

sveučilište i pozivamo vas da zajedno s nama sudjelujete u njegovu razvoju. 

Mi želimo biti i istraživačko sveučilište pa vas pozivamo da svojim idejama, 

talentom i kreativnom energijom doprinesete njegovu stvaranju. 

Dragi nastavnici i djelatnici, želim da uspješno ostvarite sve svoje ideje i 

projekte te da svu svoju pažnju posvetite studentima. Mi želimo biti sveučilište 

u kojem su studenti u središtu naše pažnje i našeg djelovanja. Želim vam još 

više znanstvenih radova, radionica, knjiga, projekata, izložbi i svega onog što 

čini jedno sveučilište. Zbroj svega što napravimo i objavimo je slika našeg 

Sveučilišta. Između ostalog, volio bih kad bi ta slika uključivala naše 

Sveučilište među 500 europskih. 
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Dragi nastavnici i studenti, ima nas gotovo 20.000. Svaki osmi građanin Rijeke 

je član Sveučilišta. Ostalih sedam građana Rijeke s pravom mnogo od nas 

očekuju. Sveučilište postaje srce razvitka Rijeke: društvenog, kulturnog, 

humanističkog, tehnološkog, medicinskog, ekonomskog. U tome imamo 

snažnu podršku Grada i naše Županije. Mi na Sveučilištu ne vjerujemo da je 

drugi scenarij moguć. Ekonomski oporavak Hrvatske nije moguć bez jakih 

sveučilišta. Kriza u Hrvatskoj nije samo ekonomska, već je prije svega 

društvena, kriza kompetencija i kronična kriza vrijednosti. U naprednim 

društvima ključne kompetencije i vrijednosti za budućnost razvijaju se na 

sveučilištima. Društvo se intenzivno i sve brže mijenja. Stoga upravo mi 

trebamo biti prvi, odgovarati na promjene i biti nositelji promjena. 

Stoga, gospodine Predsjedniče, želimo poručiti svim dionicima političkog 

procesa da se konkurentnost Hrvatske može povećati samo ako obrazovni 

sustav postane nositelj društvenih promjena. Mi na Sveučilištu u Rijeci 

spremni smo odraditi svoj dio. 

 


