
RADIONICA NA TEMU STRATEŠKOG UPRAVLJANJA 
 

 

 

 

RADIONICE STRATEŠKOG 
MENADŽMENTA  

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI 

 
17. -20. svibnja 2011. 

 
  

 

Sveučilište u Rijeci, u suradnji i s punom potporom Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih 

Država i Nj. E. Jamesa Foleya organizira program usavršavanja rukovodstava fakulteta i sveučilišnih 

odjela iz strateškog upravljanja u visokoškolskom obrazovanju. Radionica je podijeljena na dva 

zasebna dijela: prvi je dio, u trajanju od 17. do 19. svibnja namijenjen prorektorima, dekanima, 

prodekanima, pročelnicima odjela, zamjenicima pročelnika odjela, dok je drugi dio, koji de se održati 

20. svibnja namijenjen svim članovima Rektorskog zbora. Naime, na prijedlog Nj. E. posljednji dan 

programa (petak, 20.5.2011.) predviđen je za prikaz i raspravu o strateškom upravljanju u 

visokoškolskim ustanovama za članove Rektorskog zbora.  

Izvedba programa povjerena je Sveučilištu u Georgiji, SAD, posebice profesorima Edwardu G. 

Simpsonu i Libby Morris, direktorici Instituta za visokoškolsko obrazovanje. 

 

 

RADIONICE NAMIJENJENE PROREKTORIMA, DEKANIMA, PRODEKANIMA I PROČELNICIMA ODJELA 

SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 

Od utorka, 17. svibnja 2011. do četvrtka 19. svibnja 2011.  

Glavne teme o kojima će se raspravljati: 

1) Strateško upravljanje i implementacija: predviđen je modul kojim de se dotaknuti tematika 

osnovnog strateškog planiranja. To je zamišljeno kao uvod u daljnju razradu i odgovore na 

pitanja što? zašto? i kako? Sljededi de modul ispitati koncept implementacije strateškog 

upravljanja, diskusija sa Sveučilišnim vodstvom o načinima kako implementirati određene 

modele i sustave strateškog upravljanja. 

2) Sustav organizacije. Ova de tematika nastojati pomodi sudionicima ne bi li razumjeli razne 

vidove kulturalnih problema koji postoje u svakoj organizaciji te spriječavaju dosljednosti pri 

koncipiranju i implementiranju integriranih strateških smjernica. 

3) Financijsko upravljanje i izrada proračuna, uz pregled odnosa između Sveučilišta u Rijeci i 

sveučilišnih sastavnica, ministartstva i drugih. 

4) Posljednja de se tema baviti suradnjom te sve vidove suradnje u kojima Sveučilište u Rijeci 

može sudjelovati. 
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RADIONICA NAMIJENJENA ČLANOVIMA REKTORSKOGA ZBORA I MINISTARSTVA ZNANOSTI, 

OBRAZOVANJA I ŠPORTA 

 

U petak, 20. svibnja 2011.  

Glavne teme o kojima će se raspravljati: 

1) Pojam strateškog upravljanja u sferi visokog obrazovanja na nacionalnoj razini. 

2) Pokrivenost i modeli strateškog upravljanja u hrvatskom visokoškolskom obrazovanju 

3) Financijska pitanja i njihovo upravljanje u svezi strateških inicijativa hrvatskoga 

visokoškolskoga  obrazovanja 

4) Razrada i uvid u sustav hrvatskoga visokoga obrazovanja 

 

PREDAVAČI 

 

1) Dr. Edward G. Simpson, Jr. (voditelj/koordinator grupe,  i predavač) 

Profesor dr. sc. Edward Simpson je od 2006. godine profesor emeritus na Sveučilištu u Georgiji, okrug 

Athens, u saveznoj američkoj državi Georgiji, SAD. Za vrijeme svog redovitog radnog odnosa pri 

Sveučilištu u Georgiji obnašao je dužnosti Potpredsjednika  za javne usluge te je djelovao kao direktor 

Sveučilišnog Centra za cjeloživotno obrazovanje 

2) Dr. David Winthrop Hanson  

Voditelj financijskog odjela i glavni izvršni direktor tvrtke Seychelles Development Company, sjedište 

je u Atlanti, Georgia-i, s podružnicom u Austin, Teksasu. Njegovo osnovno područje djelovanja je 

razvoj i upravljanje tržištem visokog obrazovanja 

3) Dr. Sue Henderson 

Potpredsjednica institucionalnog napretka pri Queens College-u njujorškog Gradskog sveučilišta. 

Među vedim uspjesima ističe vrlo uspješna realizacija tzv. „$100 Capital Campaigna“/Kampanje za 

prikupljanje kapitala u vrijednosti od 100 milijuna američkih dolara. 

4) Dr. Erik C. Ness  

Radi i djeluje u svojstvu docenta pri Institutu Visokoga Obrazovanje Sveučilišta u Georgiji. Njegovo 

područje istraživanja obuhvada politiku visokoga obrazovanja, sustav javne politike, te financije i 

upravljanje sustavima visokog obrazovanja. 

 

MJESTO ODRŽAVANJA 

  

Sveučilište u Rijeci, Kampus Sveučilišta u Rijeci na Trsatu – velika dvorana F006 na Filozofskom 

fakultetu, Rijeka 
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PROGRAM 

 

UTORAK, 17. svibnja  
 

09:00-09:15 Otvorenje. Uvodna riječ Rektora Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pere Lučina  

09:15-10:30 Radionica 

10:30-10:45 Stanka za kavu 

10:45-12:30 Radionica 

12:30-13:30 Stanka za ručak  

13:30-15:00 Radionica 

15:00-15:15 Stanka za kavu 

15:15-16:30 Radionica 

 
SRIJEDA, 18. svibnja 
 

09:00-10:30 Radionica 

10:30-10:45 Stanka za kavu 

10:45-12:30 Radionica 

12:30-13:30 Stanka za ručak 

13:30-15:00 Radionica 

15:00-15:15 Stanka za kavu 

15:15-16:30 Radionica 

 
 
ČETVRTAK, 19. svibnja 
 

09:00-10:30 Radionica 

10:30-10:45 Stanka za kavu 

10:45-12:30 Radionica 

12:30-13:30 Stanka za ručak 

 
Od 14:00 sati uključivanje u aktivnosti vezane za Dan Sveučilišta u Rijeci.   
 
PETAK, 20. svibnja 
 

09:00-10:30 Radionica  

10:30-10:45 Stanka za kavu 

10:45-12:30 Radionica 

12:30-13:30 Stanka za ručak  

13:30-15:00 Radionica 

 


