
Poštovane kolegice i kolege, dragi gosti ! 
 
Čast mi je i zadovoljstvo najsrdačnije vas pozdraviti u ime Senata 
Sveučilišta  Rijeci, svih prisutnih kolega , vaših mentora i, konačno, 
osobno. 
Danas promoviramo novih 13 kolegica i kolega u doktore znanosti 
našega Sveučilišta. Sveukupno na Sveučilištu u Rijeci od njegova 
osnutka promovirana su 774 doktora znanosti, a uključujudi 
današnju promociju taj broj iznosi 787.  Dakle, u  tom recentnom 
razdoblju Sveučilište je, i prema mnogim drugim pokazateljima, 
ubrzano raslo i usmjeravalo svoj razvoj prema sve širim 
istraživačkim područjima i djelatnostima, surađujudi pri tome sa sve 
vedim brojem drugih sveučilišta i istraživačkih institucija. Doktorati 
su danas rezultat vašeg punog radnog angažmana u kojem prolazite 
kroz najzahtjevnije završne studijske programe, a obrazovanjem 
takvih, u pravilu mlađih, znanstvenika, umjetnika i stručnjaka, 
Sveučilište doprinosi  stvaranju novih spoznaja na globalnom 
civilizacijskom planu, ali uvelike i razvoju Rijeke, ovoga kraja i 
Hrvatske, njezine bududnosti i njezinih perspektiva.  
Dakle, upravo ste vi jedan od onih neizostavnih preduvjeta bez kojih 
je  nemogud koncept Hrvatske kao zemlje znanja i još više koncept 
njenog gospodarstva  temeljenog na novim tehnološkim znanjima. 
Pred nama, akademskom zajednicom je veliki posao, važan ne samo 
za Sveučilište ved i za cijelu zemlju, jer samo oni koji prepoznaju 
mlade kadrove s vrhunskim znanjima i kompetencijama kao 
pokretače ubrzanog gospodarskog i društvenog razvoja, mogu idi 
naprijed. Također, u ovo vrijeme recesije i gubitka temeljnih 
vrijednosti, nužno je činiti velike zamahe, kako bismo što prije 
ostavili za sobom ovo vrijeme neizvjesnosti i stagnacije.  
 
I baš kako smo zacrtali u Strategiji, Sveučilište u Rijeci postavlja za 
cilj da do 2013. godine u potpunosti razvije profil istraživačkog 
sveučilišta.  Istraživačka i dobna struktura nastavnika, velik broj  
znanstvenih novaka, golema ulaganja u infrastrukturu i uključivanje 
u ERA, omoguduju povedanje istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu 



u temeljnim istraživanjima, a to je pak preduvjet za razvijanje 
primijenjenih i razvojnih istraživanja koja de rezultirati inovacijama i 
povezivanjem s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.  

 

Vi ste, poštovane kolegice i kolege, svojim dosadašnjim radom dali 
svoje doprinose takvom ugledu svoga Sveučilišta na čemu vam 
treba zahvaliti i odati priznaje, i naravno sada trebate nastaviti  
takvim putem. 
Svakako, ne smije se izostaviti ni veliko hvala, upudeno vašim 
mentorima i svima koji su vas vodili i pomagali vam na putu koji vas 
je doveo do dovršenja doktorata i do današnje promocije. 
Posebnu zahvalu na podršci, strpljenju i odricanju, zaslužuju i  
vaši bližnji koji su vam bili oslonac i podrška.  
Prije otprilike mjesec i pol dana, na prethodnoj promociji vaših 
kolega, spomenu sam jedno veliko priznanje našemu Sveučilištu 
koje svjedoči o činjenici da postajemo prepoznatljivo istraživačko 
Sveučilište. Naime, 12. srpnja 2010. Dobili smo priznanje Europske 
komisije o izvrsnosti u istraživanju (HR Excellence in Research) čime 
smo postali prvo sveučilište u Republici Hrvatskoj i jedno od desetak 
europskih znanstvenih institucija koje imaju ekskluzivno pravo 
korištenja loga Europske komisije na svojim mrežnim stranicama i 
promotivnom materijalu. Sveučilište u Rijeci je prvo od sveučilišta u 
Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj 
povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (" The 
European Charter for Researchers", " The Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers") i time prihvatilo inicijativu Europske 
komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem 
unapređenja mogudnosti zapošljavanja i povedanja vrijednosti 
istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja 
rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog 
istraživačkog prostora. Također, Sveučilište u Rijeci potpisalo je 
Deklaraciju o sudjelovanju u "Skupini za provedbu strategije 
ljudskih resursa" Europske komisije. Temeljem potpisanih 
Deklaracija, obvezali smo se na implementaciju ovih temeljnih 
dokumenta na Sveučilištu u Rijeci, što je i bio strateški cilj 



Sveučilišta. Temeljem potpisanih deklaracija, Sveučilište u Rijeci je 
uključeno je u pilot projekt implementacije Povelje i Kodeksa sa 
tridesetak istaknutih europskih sveučilišta i znanstvenih instituta cilj 
kojega je provedba istraživanja o postojedem stanju te izrada 
interne analize i akcijskog plana. 

Ne treba izgubiti iz vida da de naš  Kampus omoguditi stvaranje nove 
jezgre istraživanja. Moramo i hodemo iznadi nove oblike 
poduzetništva, kojima de se osmisliti i pokrenuti ulaganja u 
školovanje i formiranje nove generacije vrhunskih znanstvenika i 
stručnjaka. 

Stoga vam drage kolegice i kolege, još jednom čestitam i poručujem 
da  nastavite kontinuitet  znanstvene i istraživačke tradicije riječkog 
Sveučilišta, preuzimajudi obvezu i odgovornost za njegovu 
bududnost, bududnost ovoga kraja i cijele Hrvatske, zemlje u kojoj 
naše sveučilište teži biti  vodede istraživačko vrelo.  


