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MOTIVACIJA 

Ovaj program pišem sa željom kako bih pridonio razvoju Sveučilišta u Rijeci te motiviran 
nedostatkom dovoljne razine podrške za razvoj projekata od posebnog interesa za Sveučilište, 
koju sam iskusio tijekom vlastitog rada, ali i u sklopu suradnje i komunikacije s nizom suradnika 
i kolega. Želim napomenuti kako sam se upravo kroz ovaj proces promišljanja i djelovanja suočio 
s onim što držim najboljim u svom dosadašnjem radu, a to su osobne vrijednosti, obitelj, 
poštivanje struke i suradnika koji znaju i mogu, međusobna suradnja i angažman. Upravo zbog 
toga želim zadržati najbolje što imamo na Sveučilištu, a to su elementi dobre prakse dosadašnjih 
uprava, tradicija te strategija razvoja u okviru smjernica Republike Hrvatske. 

Percepcija pozicije rektora predmnijeva mnoštvo elemenata, znanja i vještina. Radi se o izuzetno 
zahtjevnoj ulozi koju želim obnašati na dobrobit svih sastavnica, djelatnika i studenata Sveučilišta 
u Rijeci. Za obavljanje ove časne funkcije spreman sam uložiti veliku energiju, znanje i iskustvo 
koje sam stekao u važnim područjima razvojnih projekata, međunarodnih odnosa i suradnje s 
javnim sektorom i gospodarstvom. 

Program koji predstavljam prikazuje prije svega glavne ciljeve i mjere za postizanje kvalitete 
našeg Sveučilišta u Rijeci jer kvantitativni pokazatelji sami za sebe mogu navesti na pogrešne 
zaključke.  

Premise programa: 

- definirati aktivnosti u skladu s realnom procjenom kapaciteta i mogućnosti 

- osigurati i poticati pozitivnu klimu, uvažavati institucijski i pravni okvir  

Sveučilište u Rijeci, naše Sveučilište, u posljednjih petnaest godina ušlo je u poseban vremenski 
okvir unutar kojega je unaprijeđen čitav niz elemenata pa i u kvantitativnom pogledu, realizirana 
su važna infrastrukturna ulaganja i projekti. Smatram, međutim, kako je proteklo razdoblje 
iznimnih mogućnosti za nagli razvoj i iskorak u svijet obrazovanja, znanosti i struke u velikoj mjeri 
prošlo neiskorišteno. Prije svega su tome razlog: 

- nedostatak transparentnog poslovanja Sveučilišta 

- nedostatak jasne znanstvene politike 

- nedovoljno razrađena uloga i sudjelovanje Sveučilišta u javnom sektoru 

- nedovoljna razina komunikacije i prije svega afirmacije Sveučilišta kao subjekta u 

nadležnom Ministarstvu i drugim relevantnim državnim tijelima.   

Ovo nije moguće bez suradnje sa svim dionicima na Sveučilištu i u njegovom bližem i daljnjem 
okruženju, ovdje posebno mislim na suodnos s nadležnim Ministarstvom, gospodarstvom i 
drugim državnim i javnim tijelima te EU organizacijama, na dobrobit našeg Sveučilišta i svih nas. 
Obrazovanje, posebno visoko obrazovanje, u srcu je strategije Europa 2020., i ambicija koje iz 
nje proistječu, da postane pametno, održivo i uključivo gospodarstvo. Ono ima presudnu ulogu 
u napretku pojedinaca i društva te zahvaljujući utjecaju na inovacije i razvoj osigurava 
osposobljeni ljudski kapital koji je gospodarstvima utemeljenim na znanju nužan preduvjet za 
rast i razvoj. Mi smo u ovom trenutku na prekretnici kapitalizacije dosadašnjih strategija i 
potreban je iskorak koji iziskuje prepoznavanje kvalitete, znanja, sposobnosti i doprinosa svake 
sveučilišne sastavnice i djelatnika po jasnim kriterijima. 
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Ciljevi: 
1. Sveučilišni kampus: Posebno naglašavam kako je gradnja i uspostava djelatnosti na 

kampusu tek početak njegovog daljnjeg razvoja u kontekstu znanstveno-nastavne 

infrastrukturne konkurentnosti u odnosu na druga ugledna svjetska sveučilišta. Stoga 

naglašavam važnost stabilizacije sustava i nadogradnje kapaciteta za one sastavnice koje 

djeluju na Sveučilišnom kampusu, a što je u proteklom razdoblju bilo u drugom planu. 

Također, žurno treba raditi na poboljšanju uvjeta rada sastavnica koje nisu locirane na 

Sveučilišnom kampusu u Rijeci, dok se ne ostvare osnovni preduvjeti za njihov razvoj na 

toj lokaciji prema njihovim potrebama. Sve sastavnice našeg Sveučilišta trebaju se 

ravnomjerno i pravovremeno razvijati sukladno svojim specifičnim potrebama i 

strategijama, tek tada može se postići cilj bitnog podizanja kvalitete studiranja i 

znanstvenog rada na našem Sveučilištu.  

2. Obrazovanje: Što se tiče primarne uloge Sveučilišta, a to je obrazovanje, kao nastavak 

dosadašnjih dobrih rezultata koji se ocrtavaju u aktivnostima i uspjesima naših studenata, 

poticat ću i razvijati suradnju među sastavnicama kako u izvođenju nastave tako i u 

razvoju modernih studijskih programa te mehanizme suradnje sa svim dionicima 

obrazovnog procesa što uključuje i usku suradnju sa studentskom populacijom. 

Naglašavam kako je nužno raditi na prilagodbi postojećih i razvoju novih kurikuluma 

prilagođenih potrebama tržišta rada, za što je potrebna temeljita evaluacija postojećih 

vještina koje naši studenti stječu sada, te definirati nove vještine – tzv. razvoj novih 

vještina za rast i razvoj. U istom trenutku ne smiju se zanemariti ranjive skupine 

studenata. Neophodan je razvoj mehanizama za pozitivnu promociju obrazovanja 

ranjivih skupina studenata.  

3. Znanost: Biti prepoznatljiv na regionalnoj i međunarodnoj razini nije moguće bez visokog 

znanstvenog doprinosa, tj. bez kvalitetnog istraživanja, inovacija i transfera tehnologije. 

Znanost je preduvjet razvoja znanstvenih sveučilišta koji osiguravaju visoku razinu 

kvalitete nastave i obrazovnog procesa. Tako orijentirana sveučilišta stvaraju prostor i 

mogućnosti za razvoj novih znanja i tehnologija temeljenih na rezultatima znanstvenih 

istraživanja. Pri tom se misli na ostvarivanje kontinuiteta znanstvenog 

inkubatora/zamašnjaka, pored temeljnih znanosti i znanosti usko povezane sa 

gospodarskim aktivnostima. Ključni elementi gospodarskog razvoja, pa samim time i 

regionalnog gospodarskog razvoja, su znanost, inovacije, tehnologija i ljudi. Danas je 

osobito važno razvijati ovu okosnicu na sveučilištima koja po svojoj temeljnoj svrsi mogu 

osigurati razvoj regionalnog znanstvenog eko-sustava. Upravo je ovo jedan od glavnih 

ciljeva mog programa, ostvarivanje okruženja za razvoj novih znanstveno-inovacijskih 

inicijativa i rezultata koji su zasnovani na omogućavanju mladim znanstvenicima da u 

suradnji sa iskusnim mentorima, sa našeg Sveučilišta, u potpunosti ostvare svoje 

znanstvene inspiracije i inicijative. Ovdje je potrebno omogućiti optimalno i racionalno 

korištenje resursa našeg Sveučilišta, s osvrtom na omogućavanje i pomoć pri ostvarivanju 

mogućnosti korištenja EU i RH znanstvenih prilika i financijskih resursa.  

4. Uprava Sveučilišta: Potrebno je izvršiti tranziciju iz kvantitativne u kvalitativnu dimenziju 

razvoja našeg Sveučilišta. Zašto treba reorganizirati, urediti sveučilišne i administrativno-

tehničke resurse te ih otvoriti svim svojim sastavnicama? Da bi Sveučilište moglo ostvariti 

svoju misiju i osigurati kvalitativni iskorak potrebno je jačati kapacitete svih svojih 
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sastavnica za postizanje visokih specifičnih standarda sastavnica Sveučilišta na svim 

razinama nastave, znanstveno-istraživačkim i umjetničkim, te stručnim poljima. 

Osiguranje kvalitete nije zadatak nego misija Sveučilišta od samog svog postojanja. 

Pri provedbi predloženog programa rukovodit ću se načelima otvorenog dijaloga i razmjene ideja 
sa svim subjektima i pojedincima te osobito uvažavanjem mišljenja kompetentnih osoba na 
određenu temu s ciljem konstruktivnih rješenja. Naravno, srž svega bit će razumijevanje 
stvarnosti koja je zasnovana na suradnji, iskustvu i mišljenju. Iznimno je bitno uvažavanje do 
sada učinjenog i promišljanje novih rješenja za izazove koji su pred nama. 

 
Detaljna razrada postavljenih ciljeva 
1. Organizacija rada i poslovanje Sveučilišta  
1.1. Organizacija učinkovitog rad uprave Sveučilišta  
1.2. Racionalno upravljanje financijama Sveučilišta  
1.3. Sveučilišni savjet Sveučilišta u Rijeci  
1.4. Organizacija administrativno-tehničkih službi rektorata Sveučilišta u funkciji potreba 
sastavnica Sveučilišta  
1.5. Internacionalizacija Sveučilišta 
1.6. Ljudski potencijali 
 
2. Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost  
2.1. Povećati znanstvenu-istraživačku i umjetničku produktivnost, osigurati direktne financijske 
poticaje za prijavu na EU fondove 
2.2. Poticati inventivnu djelatnost i razvoj tehnologija - inovacije i transfer tehnologije 
2.3. Umjetnička djelatnost 
2.4. Popularizacija znanosti i umjetnosti 
 
3. Studenti, nastava i sport  
3.1. Povećanje dostupnost studija i razine kompetencija studenata  

3.2. Internacionalizacija, mobilnost i cjeloživotno obrazovanje (uspostava uvjeta i 
organizacijskih oblika za učinkovito i kvalitetno provođenje) 

3.3. Poslijediplomski studiji i doktorandi 
3.4. Osigurati standarde pristupačnosti studentima ranjivih skupina 
3.5. Sveučilišni sport 
3.6. Studenti i slobodno vrijeme 
 
4. Suradnja s gospodarstvom i javnim sektorom  
4.1. Sveučilište kao središte nove industrije  
4.2. Sveučilište kao ishodište poduzetništva 
4.3. Sveučilište i društvena zajednica 
 
5. Prostorni razvoj i infrastruktura  
5.1. Nastavak započetih projekata i uspostava modela za transparentnost postojećih pro 

5.2. Uspostava novog modela za pristup EU fondovima za kapacitivni razvoj sastavnica 
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1. ORGANIZACIJA RADA I POSLOVANJA SVEUČILIŠTA 
Upravljanje našim Sveučilištem mora se temeljiti i na pozitivnim zakonskim propisima Republike 
Hrvatske, Statuta Sveučilišta u Rijeci te treba ponovno oživiti načela dobrog gospodara, 
transparentnosti i uvažavanja drugačijeg mišljenja.  

U ovom desetljeću došlo je do velikih promjena na visokim učilištima, načinu komunikacije i 
prepoznavanja ovlasti samih institucija. Slično je prošlo i naše Sveučilište tijekom kvantitativnog 
razvojnog istupa, osobito u segmentu provedbe gradnje novih građevinskih infrastruktura te 
ulaganja u znanstvenu i umjetničku infrastrukturu na pojedinim sastavnicama, formalno i 
institucijski ostvarilo je glavne ciljeve, no istovremeno zanemarilo prateće organizacijsko-
upravljačke elemente. Upravo ovakva situacija je dovela do prividne netransparentnosti u 
samom sustavu te nedovoljne tehničko-administrativne žurnosti na mjestima koja su zahtijevala 
brza rješenja, razvoj i poboljšanja.  

Stajališta sam da je veliki dio novo uspostavljenih procedura na našem Sveučilištu doveo do 
pretjerane centralizacije ovlasti rektora što nije adekvatno rješenje za uspostavljanje operativne 
upravljivosti sustava. Stoga će mi prvi cilj biti uspostava otvorenog Ureda rektora koji će raditi 
aktivno s pomno odabranim i stručnim rektorskim kolegijem i komunicirati sa svim tijelima 
Sveučilišta (povjerenstva i odbori). Ova razina operativnosti koju naše Sveučilište nema u ovom 
trenutku preduvjet je za kvalitetnu pripremu materijala i prijedloga za Senat kao ovlašteno tijelo 
s legitimnim predstavnicima sastavnica i studenata. Na taj ću način raditi na otvaranju diskursa 
kroz Senat i donošenje transparentnih i pravno utemeljenih odluka za dobrobit našeg Sveučilišta.  

Smatram da su naši dekani, pročelnici i predstavnici drugih sastavnica našeg Sveučilišta legitimno 
izabrane odgovorne osobe, od kojih se očekuju najviša demokratska načela i akademska 
čestitost te rad prema zakonu i Statutu Sveučilišta. Stoga, svako ograničavanje rada i razvoja  
sastavnica zbog administrativnih ograničenja nije prihvatljiva praksa i ne dovodi do kvalitativnog 
zasnovanog razvoja odnosno rezultira stagnacijom i frustracijom. Oni predstavljaju osobe sa 
najvišim legitimitetom i autoritetom te je neophodno kroz suradnju, uzimajući u obzir strategijski 
razvoj svake naše sastavnice, donositi usuglašene odluke na razini i dobrobit našeg Sveučilišta u 
cjelini. 

Stajališta sam da će bolja komunikacija te ravnopravna raspodjela ovlasti, a ne centralizacija po 
svaku cijenu bez realno definiranih potreba, ubrzati razvoj našeg Sveučilišta. Funkcionalna 
integracija predstavlja integriranje Sveučilišta radi potrebe i povećanja učinkovitosti, a ne radi 
preuzimanja ovlasti i birokratizacije procedura te je dobar model za rješavanje nekih 
administrativno-tehničkih prepreka i razvojnih programa.  

Kvalitetno Sveučilište čine kvalitetne i jake sastavnice. Sastavnice sa svojim vijećima moraju biti 
centri stvaranja strategijskog razmišljanja i stvaranja razvojnih strategija različitosti i inovacija, 
koje je potom nužno usuglasiti na razini Sveučilišta. U ovom fokusu studente ne smijemo 
zaboraviti, nego aktivno uključiti kroz studentski zbor našeg Sveučilišta i druga studentska 
udruženja. 

Bitan korektiv i partner u definiranju strateških ciljeva našeg Sveučilišta je Sveučilišni savjet. 
Savjet treba promatrati kao partnera, a ne kao tijelo kojem se podnose izvješća. Upravo kroz 
aktivnu suradnju sa članovima Savjeta, naročito sa vanjskim dionicima, planiram osigurati 
uspostavu strateških, partnerstva pogotovo sa gospodarstvom, kao bitan element razvoja i 
nadzora rada našeg Sveučilišta.  
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1.1. ORGANIZACIJA UČINKOVITOG RADA UPRAVE SVEUČILIŠTA 
Da bi se ostvario učinkovit i funkcionalan rad uprave Sveučilišta planiram aktivirati sve 
prorektorske kapacitete koji su dostupni prema sistematizaciji radnih mjesta rektorata i Statutu 
našeg Sveučilišta. Aktivirani kapaciteti biti će definirani sa jasnim ovlastima i zaduženjima, radi 
smanjenja vremenskog perioda provedbe potrebnih aktivnosti za poboljšanje upravljivosti i 
povećanje učinkovitosti sveučilišnog sustava. Pored tradicionalne razdiobe dužnosti u, 
dosadašnjem periodu sam uočio mjesta za žurno poboljšanje i to specifično mislim na dva 
segmenta: učinkovito i s pažnjom koordinirano upravljanja i razvoj Sveučilišnog kampusa, te 
aktivna suradnja sa studentskom populacijom. 

Stoga sam mišljenja da je pored redovne znanstveno-nastavne i umjetničke, financijske i 
promocijsko-međunarodne aktivnosti potrebno sa naročitom pažnjom uspostaviti koordinaciju 
sa sastavnicama našeg Sveučilišta koje su smještene u kampusu. Upravo radi ostvarivanja ovog 
segmenta jaki prorektorski kapaciteti biti će alocirani za ovaj izazov. Nije osnovna potreba samo 
ulaganje u građevinsku i znanstvenu i umjetničku infrastrukturu, nego racionalno učinkovito 
osmišljavanje i upravljanje sukladno potrebama i u suradnji sa sastavnica Sveučilišta. 

Studenti su naše blago ali i obveza, vodeći se mišlju velikog američkog aktivista Cesar Chaveza 
koji je rekao „Studenti moraju imati inicijativu; oni ne bi trebali biti puki imitatori. Oni moraju 
naučiti razmišljati i djelovati za sebe - i biti slobodni.“  držim da je neophodna značajnija 
kontinuirana proaktivna uloga studenata. Stoga ću imenovati u upravu našeg Sveučilišta 
studenta-prorektora, čiji bi zadatak bio, bez posrednika, iznošenje izazova u studentskoj 
populaciji sa akcijskim djelovanjem. Student na ovoj funkciji mora imati izborni studentski 
legitimitet i akademsku čestitost te će njegovo imenovanje biti obavljeno u suradnji sa 
Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci. 

Učinkovita uprava Sveučilišta podrazumijeva da se odluke donose na jasan i transparentan način 
na dobrobit svih sastavnica našeg Sveučilišta, maksimalno uvažavajući njihove prijedloge i 
sugestije. Svaka će aktivnost biti temeljena na jasno definiranim zadacima, rokovima i 
odgovornim osobama za njihovo izvršenje. 

1.2. RACIONALNO UPRAVLJANJE FINANCIJAMA SVEUČILIŠTA 
Financijska stabilnost našeg Sveučilišta je jedna od osnovnih zadaća rektora i uprave Sveučilišta. 
S obzirom na proračunske limite definirane na nacionalnoj razini, ali i najavljena ulaganja iznimno 
je bitno racionalno upravljanje financijama, sukladno zakonu, načelima dobrog gospodara i s 
načelom transparentnosti. Važno je znati da se u osnovi financiranje Sveučilišta temelji na 
programskim ugovorima i ugovoru o namjenskome višegodišnjem financiranju znanstvene 
djelatnosti, u kojem postoje određena pravila i ograničenja za preraspodjelu financijskih 
sredstava. Stoga je potrebno sva moguća sredstva sukladno ugovoru i Statutu osigurati 
sastavnicama za njihov daljnji razvoj i unaprjeđenje studentskog standarda i znanosti. Ovdje 
treba uzeti u obzir potrebe svih sastavnica i podizanje razine transparentnosti, a rektorat mora 
biti zamašnjak, a ne birokratsko-administrativna barijera prilikom ostvarivanja istih.  

Jedan od glavnih elemenata financiranja poslovanja modernih Sveučilišta u Europskoj uniji su 
europski fondovi te suradnja sa gospodarstvom. Sveučilište je sustavno osiguravalo pristup 
strukturnim fondovima, ali je uvelike nedostajala jasno definirana institucijska podrška 
osiguravanja financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti iz Europske unije. Ovaj izazov treba 
riješiti odmah i uspostaviti sustav podrške Sveučilišta, u suradnji i koordinaciji sa svojim 
sastavnicama. Upravo osiguravanje sredstava za znanstveno-nastavni i umjetnički razvoj kroz EU 
fondove mora omogućiti našem Sveučilištu prednost u odnosu na partnere u regiji, ali ovo nije 
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moguće bez kvalitetne i koordinirane suradnje sa sastavnicama Sveučilišta. Povezivanje 
sastavnica u interesne mreže te povezivanje sa gospodarskim sektorom povećalo bi 
konkurentnost u natjecanju za međunarodne projekte, a time bi se povećao i udio financiranja 
iz međunarodnih fondova. EU fondovi dostupni su kroz programe ESF & ERDF (preko 454 
milijardi eura), H2020 (preko 80 milijardi eura), Interreg: European Territorial Co-operation 
programske osi (preko 10 milijardi eura). Upravo u ovom segmentu rektorat mora biti mjesto 
koje to omogućava, ali samo u suradnji sa svojim sastavnicama i prema njihovim interesima i 
potrebama.  

Po osiguravanju ovog prvog kvalitativnog koraka potrebno je ostvarivanje strateških partnerstva 
za samoodrživi razvoj. Upravo su ova dva ključna elementa koja nedostaju i potrebno ih je žurno 
ostvariti kroz:  

- uspostavu Odbora za proračun sa jasnim ciljevima i zadaćama, te nadzornim 

elementima, 

- profesionalizaciju i povećanje učinkovitosti službi našeg Sveučilišta, 

- stavljanju na raspolaganje svih resursa našeg Sveučilišta za potrebe sastavnica, 

- detaljnu i pažljivu analizu svih privrednih subjekata u vlasništvu našeg Sveučilišta, 

- ostvarivanje strateških partnerstva na realnoj osnovi, 

- analizu raspodjele proračunskih sredstava među sastavnicama i samog rektorata. 

 

1.3. SVEUČILIŠNI SAVJET SVEUČILIŠTA U RIJECI 
Prema Statutu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i 
njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne 
odluke Senata. Upravo kroz zadatke i ovlasti ovog tijela treba osigurati ostvarivanje strateških 
partnerstva, a pogotovo sa gospodarstvom i lokalnom upravom te je neophodno da ovo tijelo 
bude korektiv razvojnih strategija našeg Sveučilišta. Bitno je postojeću praksu izvještavanja 
preokrenuti u praksu aktivnog sudjelovanja. Bez kvalitetnih spoznaja koji dolaze od vanjskih 
dionika nije moguće uspostaviti pravilne strateške ciljeve te politike i aktivnosti za provedbu 
istih.  

Upravo kroz aktivnu suradnju sa članovima Savjeta, naročito sa vanjskim dionicima, planiram 
osigurati uspostavu strateških partnerstva kao bitnog elementa razvoja i nadzora rada našeg 
Sveučilišta. Suradnja, koordinacija i plan su osnovni elementi svakog uspjeha.  

1.4. ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH SLUŽBI REKTORATA SVEUČILIŠTA U FUNKCIJI 

POTREBA SASTAVNICA SVEUČILIŠTA 
Funkcionalna integracija može se postići kroz integraciju i reorganizaciju administrativnih, 
tehničkih resursa i službi rektorata. Rektorat kao institucija u posljednjem desetljeću ostvario je 
značajan rast ljudskih resursa i posjeduje značajan ljudski potencijal. Rast je nastao na osnovu 
razvojne politike našeg Sveučilišta, ali i na osnovu novih praksi i administrativnih obaveza koje je 
uvelo nadležno Ministarstvo. Ovakav rast resursa nije adekvatno organizacijski popraćen, što u 
nekim segmentima uzrokuje značajne birokratske prepreke.  

Planiram u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta poslije duboke analize poslovnog procesa i 
usporedno sa time i analize ljudskih potencijala, provesti kvalitativnu reorganizaciju 
administrativno-tehničkih službi, za ostvarivanje ciljeva:  

- stavljanje na raspolaganje svih resursa našeg Sveučilišta za potrebe sastavnica, 
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- poboljšanja tehnoloških resursa za olakšanje komunikacije i protočnosti informacija 

među sastavnicama Sveučilišta i vanjskim dionicima, 

- akademska čestitost i transparentnost. 

Uprava Sveučilišta i rektorat moraju biti otvorene svim svojim sastavnicama i resursi moraju biti 
ravnomjerno i ne selektivno dostupni za potrebe ne smetanog poslovanja. Kao rektor planiram 
biti upravo primjer ovakvog načina ophođenja. 

1.5. INTERNACIONALIZACIJA SVEUČILIŠTA  
Globalizacija i tehnološki razvoj radikalno mijenjanju okruženje visokog obrazovanja. Otvorenost 
Sveučilišta prema društvu i svijetu preduvjet je njegova razvoja. Internacionalizaciju studija i 
međunarodnu suradnju treba promatrati u združenom kontekstu. Razmjena nastavnika, 
znanstvenika i studenata našeg Sveučilišta s međunarodnim partnerskim ustanovama 
omogućava usporedbu i prosudbu vlastitih ciljeva i postignuća te prihvaćanje globalnih načela 
vrednovanja znanstveno-nastavnih i umjetničkih aktivnosti. Bez uspostave kvalitetne 
međunarodne suradnje nije moguće uspostaviti dobre osnove za internacionalizaciju našeg 
Sveučilišta.  

Bolonjski proces, programi koji su pod okriljem Erasmus+ i H2020, alati za transparentnost kao 
što su Europski sustav za prijenos i prikupljanje bodova (ECTS) i Europski kvalifikacijski okvir (EQF) 
pomogli su nacionalnim sustavima visokog obrazovanja u EU da ostvare značajan stupanj 
napretka unutar europske internacionalizacije. 

Naše Sveučilište ostvaruje pozitivne rezultate u kontekstu mobilnost studenata i nastavnika u 
dijelu Erasmus+ programa koji se odnosi na KA1 segment i CEEPUS programa. Upravo kroz ove 
programe, tj. korištenjem financijskih potpora unutar njih naše je Sveučilište ostvarilo pozitivnu 
integraciju u europski prostor visokog obrazovanja. 

Da bi se ostvario kvalitativni iskorak u europski prostor visokog obrazovanja sa naglaskom na 
internacionalizaciju studijskih programa te osiguravanje financijskih okvira koji nisu samo 
zasnovani na proračunskim sredstvima ili školarinama studenata, potrebna je promocija i 
edukacija za punu implementaciju svih mogućnosti Erasmus+ programa. Ovdje je bitno naglasiti 
da Erasmus+ program ima mogućnost financiranja pored studentskih mobilnosti, uvelike i 
razradu strateških partnerstva sa europskim sveučilištima za razvoj internacionalizacije našeg 
Sveučilišta sa osiguranim proračunom od strane EU od više od 14 milijardi eura. U ovom 
segmentu Sveučilište može i mora biti potpora sastavnicama za osiguranje financijske potpore 
za razvoj i povećanje svojih obrazovnih kapaciteta.  

1.6. LJUDSKI POTENCIJALI 
Ljudski potencijal jedne organizacije je najveće blago koje ona posjeduje, zbog toga ću dužnu 
pažnju posvetiti ovom izazovu. Ovaj izazov ću podijeliti u tri osnovna dijela: mladi istraživači, 
profesori koji prelaze dobnu granicu 65 godina te ne-nastavno osoblje. 

Do sada se briga o mladim istraživačima svodila na dva segmenta: osiguranje napredovanja 
(radnog mjesta) i inicijalne znanstvene potpore. Svjedoci smo da su ove aktivnosti ostvarivale 
samo dio potreba mladih znanstvenika. Stoga ću iz postojećeg proračuna Sveučilišta osigurati 
značajno povećanje za fond inicijalnih potpora. Isto tako predložit ću uspostavu fonda za 
uspješne mlade znanstvenike, iz koje bi se ti mladi ljudi nagrađivali za postignuti znanstveni 
uspjeh, mjeren jasno postavljenim i definiranim parametrima. Fond će biti uspostavljen sa 
privrednim partnerima, ali i sa lokalnom i regionalnom upravom. Ovo će osigurati značajniji 
razvoj naših mladih znanstvenika i umjetnika. No, samo radno okruženje nije dostatno za 
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kvalitetan rad i život. Stoga ću inicirati uspostavu kreditnih linija sa poslovnim bankama za mlade 
znanstvenike za rješavanje stambenih pitanja, u kombinaciji sa postojećim zakonskim 
rješenjima. Upravo da bi se njima osigurala sigurna budućnost i dugoročni razvoj. Sveučilište je 
u povoljnoj poziciji da može ostvariti ovu aktivnost. 

Iskoristiti ćemo znanje i iskustvo kolega profesora koji prelaze dobnu granicu 65 godina, te 
omogućiti angažman sukladno potrebama sastavnica, unutar postojećih zakonskih okvira.  

Bez motiviranog ne-nastavnog osoblja nije moguće osigurati brz i kvalitetan rast i rad Sveučilišta. 
Stoga ću se zalagati za ispunjenje svih pozitivnih zakonskih akata Republike Hrvatske. Isto tako 
ću pokrenuti inicijativu kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja naših zaposlenika. Samo 
zadovoljan i educiran za svoje poslove zaposlenik je sretan zaposlenik.  

Sveučilište treba biti mjesto razvoja i predvoditelja novih kvalitetnih ideja te nosilac razvoja 
našeg kraja i regije.  

 

2. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA I UMJETNIČKA DJELATNOST  
Znanost, istraživanje, umjetnost i inovacija su izraz ili primjena ljudske kreativne vještine i mašte, 
koja ostvaruje radove koji će se poštovati prije svega zbog svog doprinosa razvoju društva i 
ljepote ili emocionalne snage. Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost po svojoj naravi 
definira prepoznatljivost Sveučilišta na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te je osnovni pokretač 
stručnih i obrazovnih procesa. Uloga našeg Sveučilišta je u razvoju novih znanja i tehnologija 
temeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja i umjetničke djelatnosti. Upravo u ovom 
elementu naše Sveučilište je u proteklim godinama imalo značajan iskorak u znanstvenoj 
infrastrukturi, mada se isti proces nije pratio i na razini umjetničke djelatnosti. Veliki izazov se 
isto može primijetiti u segmentu popratnih procesa za implementaciju i učinkovito korištenje 
osigurane znanstvene opreme te osiguravanje kvalitetnog okruženja za ravnopravni razvoj naših 
sastavnica kroz ljudski potencijal. Stoga ću provesti analizu učinkovitosti i redefiniranje aktivnosti 
za postizanje strateških ciljeva definiranih u Strategiji sveučilišta 2014. – 2020. te usklađivanje 
istih sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, povezanih sa 
regionalnom (RIS) odnosno nacionalnom strategijom pametne specijalizacije (S3) i prema 
znanstvenim smjernicama EU. Preciznije rečeno potrebno je definirati aktivnosti za ostvarivanje 
zadanih ciljeva, iz razloga što do sada nisu definirane i uspostavljene učinkovite kratkoročne i 
dugoročne aktivnosti te kratkoročno mjerljive vrijednosti za ostvarivanje strateških ciljeva.  

Prva aktivnost za procjenu i ostvarenje strateških ciljeva biti će ponovna reaktivacija Savjeta za 
znanost u punom sastavu, koji će uz koordinaciju sa prorektorima uspostaviti komunikaciju sa 
svim sastavnicama našeg Sveučilišta. Proaktivno djelovanje i zastupljenost svih sastavnica u 
Savjetu je neophodno za pravilan i ravnomjeran razvoj našeg Sveučilišta. Ovo tijelo bit će glavni 
nositelj evaluacije i provedbe znanstvenog razvoja našeg Sveučilišta.  

2.1. POVEĆATI ZNANSTVENU-ISTRAŽIVAČKU I UMJETNIČKU PRODUKTIVNOST, OSIGURATI 

DIREKTNE FINANCIJSKE POTICAJE ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE  
Za povećanje znanstveno-istraživačke i umjetničke aktivnosti potrebno je omogućiti osnovne 
preduvjete za njihovo ostvarivanje. Bez stvaranja pozitivnog radnog i financijskog okruženja nije 
moguće očekivati značajniji rast znanstveno-istraživačke i umjetničke produkcije niti 
ravnomjerni razvoj svih sastavnica našega Sveučilišta.  

Razvidno je da se osnovno financiranje znanosti na našem Sveučilištu provodi kroz namjensko 
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višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti te u manjem brojčanom postotku 
kroz nacionalne i međunarodne fondove (Hrvatska zaklada za znanost, H2020 i druge EU sheme). 
Trenutno financiranje znanstveno-istraživačkih i umjetničkih aktivnosti nije na razini potreba 
našeg Sveučilišta niti je ravnomjerno raspoređeno prema svim sastavnicama, isto tako ne 
osigurava potrebe željenog razvoja.  

Stoga ću u suradnji sa sastavnicama, kroz Savjet za znanost, uspostaviti strategijske aktivnosti za 
osiguranje povećanja financiranja kroz ugovore sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja te 
uspostavu organizacijskih potpornih struktura za učinkovitiji pristup financijskim izvorima iz 
europskog istraživačkog prostora (EU fondovi; H2020, itd.). Ovo će biti ostvareno kroz 
reorganizaciju rada Centra za EU projekte uz uspostavu mrežne strukture na sastavnicama te 
stavljanjem na uslugu svim sastavnicama postojećih resurse na samom rektoratu našeg 
Sveučilišta.  

Na našem Sveučilištu postoje kapaciteti i znanje, ali ih je potrebno ciljano i sustavno primijeniti 
na dobrobit svih naših sastavnica. Proaktivnim, institucijskim pristupom te sa uvažavanjem 
potreba sastavnica našeg Sveučilišta moguće je ostvariti značajan doprinos prema našoj 
istraživačkoj zajednici.  

2.2. POTICATI INVENTIVNU DJELATNOST I RAZVOJ TEHNOLOGIJA – INOVACIJE I TRANSFER 

TEHNOLOGIJE 
Sveučilište treba biti pokretač razvoja tzv. regionalnog inovacijskog sustava. Razvoj i 
unapređenje regionalnog inovacijskog sustava imati će pozitivan učinak na nacionalni inovacijski 
sustav odnosno na gospodarski razvoj i rast. Regionalni inovacijski sustav, a samim time i 
nacionalni inovacijski sustav trebaju biti usko povezani sa regionalnom (RIS) odnosno 
nacionalnom strategijom pametne specijalizacije (S3). 

Ključni elementi gospodarskog razvoja uopće pa samim time i regionalnog gospodarskog razvoja 
su tehnologija, tržište i ljudi, a samim time predstavljaju i okosnicu regionalnog inovacijskog eko-
sustava. 

Uloga našeg Sveučilišta je u razvoju novih znanja i tehnologija temeljenih na rezultatima 
znanstvenih istraživanja koje treba štititi odgovarajućim oblicima zaštite prava intelektualnog 
vlasništva te ih plasirati na tržište odnosno komercijalizirati. U tom kontekstu potrebno je ojačati 
kapacitete Ureda za transfer tehnologije kao prve stanice u tom procesu. Prvenstveno se to 
odnosi na jačanje Ureda za transfer tehnologije te uspostavu znatno kvalitetnije suradnje sa 
Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci (STEP). Upravo ovaj Ured mora pomoći 
STEP-u da ostvari svoju osnovnu zadaću, a to je osiguranje provedbe strateških industrijskih 
partnerstva i omogućavanje prostorno-infrastrukturnih kapaciteta i programa za razvoj nove 
sveučilišne industrije. 

Prikupljanje i centralizacija informacija iz područja inovacija i transfera tehnologije (npr. dobiveni 
projekti, provedeni projekti i njihovi rezultati, podaci o intelektualnom vlasništvu i dr.) na jednom 
mjestu - UTT kako bi se ostvario transfer tehnologije iz akademske zajednice u gospodarstvo, ali 
i vidljivost. Potrebno je povećati informiranost o postignućima Sveučilišta u aktivnostima 
transfera tehnologije. 

Kroz samoodrživi sustav provodit će se sljedeće aktivnosti: 

- formiranje Sveučilišnog Proof-of-Concept Programa/Fonda (provedba programa u npr. 

dvije faze: razvoj ideje/koncepta do razine izrade prototipa; u drugu fazu prolaze 

projekti koji potvrde koncept i spremni su za izradu prototipa), 
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- poticanje studenata (prvenstveno poslijediplomskih studija) u transformaciji ideja u 

prototipove, njihovo povezivanje s poduzećima te stvaranje strateških saveza, 

- uvesti sustav nagrađivanja znanstvenika-inovatora, 

- organizacija burze studentskih inovacija - licitacija studentskih inovacija fizičkim i 

pravnim osobama, 

- jačanje kapaciteta UTT-a zapošljavanjem putem projekata. 

2.3. UMJETNIČKA DJELATNOST 
Prihvaćanjem i podržavanjem umjetnosti kao stvaralačke i istraživačke djelatnosti potrebno je 
dati naglasak na kreativnost i ispunjenje stvaranjem. Podržat ću i promovirati povezivanje 
umjetnika, muzejsku i galerijsku djelatnost, suradnju sa drugim učilištima, školama i 
pojedincima. Samo jakom mrežom umjetnika-istraživača-propitivača-provokatora moguće je 
osigurati efekt umjetnost kao aktivacije svijesti i reakcije na aktualna događanja. Upravo ovaj 
učinak umjetničke djelatnosti snažno ću podržavati kao korektiv aktivnosti na Sveučilištu.  

Umjetnost koja uči i poučava, prenosi znanja, iskustva, ima pedagoški pristup, obrazuje mlade 
ljude o načinima, metodama i oblicima umjetničkog izraza, uči povezivati, prepoznavati i 
preispitivati, treba koristiti sva raspoloživa sredstva, kao i težiti boljem.  

Potreban je novi iskorak u popularizaciji primijenjene umjetnosti sa gospodarstvom, ali i 
lokalnom upravom za otvaranje novih mogućnosti razvoja. Stoga ću pored prostornog i 
infrastrukturnog razvoja posebnu pozornost posvetiti stvaranju mogućnosti i podržavati 
suradnju sa svim elementima zajednice naročito kroz EPK programe, ali i šire. Umjetnost je 
osnova kulture i znanja. 

2.4. POPULARIZACIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
Što je popularizacija znanosti i zašto nam je važna? 

Populariziranje znanosti je svojevrsna poveznica između znanosti i javnog prostora. Važno je 
naglasiti kako ova aktivnost ne doprinosi samo razumijevanju rada naših znanstvenika i 
umjetnika, nego i samoj prepoznatljivosti našeg Sveučilišta, i  prema društvenoj zajednici i 
gospodarskim subjektima. Stoga ću se usredotočiti na postojeće strukture Sveučilišta, Službu za 
odnose s javnošću i protokol, za ostvarenje ovih ciljeva. Pored osiguravanja infrastrukture za 
promociju naših aktivnosti, stajališta sam da je iznimno bitno podržati sve dosadašnje aktivnosti 
kao što su Festival znanosti, Otvoreni dani Sveučilišta, itd. Ali pored postojećih elemenata 
osigurat ću prisustvo strateških industrijskih partnera za osiguranje povoljnog okruženja za 
kolaborativna istraživanja. Ovaj element je iznimno bitan, ali je nedostajao u dosadašnjem 
provođenju ove aktivnosti. Predstavljanje znanstvenih rezultata i kapaciteta ne samo široj 
javnosti nego i industriji je jedan od glavnih ciljeva mog programa. 
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3. STUDENTI, NASTAVA I SPORT  
Rektor, prorektori, nastavnici i stručno osoblje su u službi akademske javnosti. U svome 
dosadašnjem radu sa studentima, ne samo u nastavi, vodio sam se poznatom izrekom Alberta 
Einsteina: "Vrhovna umjetnost profesora je da probudi radost kreativnog izražavanja i znanja“.   

Studenti našeg Sveučilišta postižu iznimne rezultate u odnosu na partnerska sveučilišta u 
okruženju, ali poboljšanje i održavanje te razine na istom je jedan od osnovnih ciljeva ovog 
programa. Upravo povećanje kvalitete i dostupnosti studiranja na našem Sveučilištu, na svim 
razinama studija, osnova je razvoja Sveučilišta i potrebna je uspostava mehanizama među svim 
dionicima te strateških odnosa sa vanjskim dionicima/partnerima kroz iskorištavanje projektnih 
fondova Republike Hrvatske sa naglaskom prema fondovima Europske unije. 

Posebno ću pratiti sugestije studenata i u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci i 
ostalim studentskim udrugama ponuditi financijske i sve ostale podrške studentskim 
inicijativama radi podizanja kvalitete studiranja te podizanja i očuvanja studentskog životnog 
standarda. Podržavajući visoku autonomnost Studentskog zbora uspostavit ću čvršću 
povezanost sa upravom Sveučilišta u razmjeni stavova, ideja i zahtjeva te što višoj razini očuvanja 
studentskih prava te bi shodno tome uveo izbor studentskog prorektora u upravu Sveučilišta. 

3.1. POVEĆANJE DOSTUPNOST STUDIJA I RAZINE KOMPETENCIJA STUDENATA  
Sveučilište u Rijeci poticat će kreativnost i inovativnost kroz motivirajuće okruženje za učenje i 
poučavanje sa fokusom na motivirane studente i nastavnike u skladu sa međunarodno 
prepoznatljivim i primjenjivim ishodima učenja pojedinog kolegija odnosno studijskog programa 
koji su dostupni svim studentima bez obzira na socijalni status, podrijetlo i ostala osobna 
obilježja. Bez obzira na kojoj pojedinoj sastavnici studiraju svi studenti pripadaju Sveučilištu u 
Rijeci te imaju ista prava i obaveze, a potrebno je i podizanje svijesti o pripadanju našem 
Sveučilištu radi promocije i čvršće povezanosti studenata sa Sveučilištem tijekom i nakon 
studiranja. 

Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i 
praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u 
svijet rada ili svijet znanosti. Podizanje kompetencija, stručnosti i konkurentnosti naših 
studenata nije moguće bez snažne potpore Sveučilišta sastavnicama te uske suradnje sa 
studentskom populacijom. Osim prilagodbe postojećih i razvoja novih kurikuluma prilagođenih 
potrebama tržišta rada potrebno je razvijati nove vještine – tzv. razvoj novih vještina za rast i 
razvoj.  

Upravo povećanje kvalitete i dostupnosti studiranja na našem Sveučilištu, na svim razinama 
studija, osnova je razvoja Sveučilišta i potrebna je uspostava mehanizama među svim dionicima 
te strateških odnosa sa vanjskim dionicima/partnerima kroz iskorištavanje projektnih fondova 
Republike Hrvatske sa naglaskom prema fondovima Europske unije. 

Nakon petnaest godina od početka provedbe reforme visokog školstva prilagođene Bolonjskom 
modelu potrebno je napraviti analizu rezultata reforme na osnovu koje će se procijeniti je li 
postoji potreba za promjenama i usavršavanjem postojećeg obrazovnog modela. 

Po izvršenoj analizi postojećeg modela obrazovanja, u uskoj suradnji i na preporuku svih 
sastavnica našeg Sveučilišta, provesti će se korektivni procesi za poboljšanje preddiplomskih, 
diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa naročito za korištenjem učinkovitije 
organizacije nastave i unaprjeđenjem učenja i poučavanja kroz korištenje novih tehnologija u 
području e-učenja, m-učenja i MOOC te značajnijim uključivanjem znanstveno-istraživačke 
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infrastrukture Sveučilišta u Rijeci u nastavne aktivnosti. Ovaj proces se i sada događa, ali upravo 
je potrebno kroz institucijsku i financijsku podršku Sveučilišta olakšati sastavnicama ostvarivanje 
ove aktivnosti zbog povećanja kompetencija i kvalitete nastavnog procesa. Za ovu aktivnost 
osigurati će se sredstava kroz programske ugovore i fondove EU. 

Zbog potreba tržišta prema potrebama sastavnica našeg Sveučilišta podržao bih veće kvote za 
izvanredne studente kao i osnivanje većeg broja stručnih studija i posebnih programa 
obrazovanja uz realan omjer studenata i nastavnika kako se ne bi ugrozili trenutni studijski 
programi. Posebnu pozornost bih posvetio prepoznavanju i vrednovanju specijalističkih studija 
u suradnji sa gospodarstvom i javnim sektorom. 

3.2. INTERNACIONALIZACIJA, MOBILNOST I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE (USPOSTAVA UVJETA I 

ORGANIZACIJSKIH OBLIKA ZA UČINKOVITO I KVALITETNO PROVOĐENJE) 
Usredotočit ću se na poticanje veće mobilnost na i s drugih visokih učilišta u okviru bilateralnih 
sporazuma te Erasmus+ programa, Europskog socijalnog fonda i mreža mobilnosti (npr. CEEPUS 
mreže, Jean Monnet, itd.). Kako bi omjer mobilnosti odnosno dvosmjerne razmjene studenata i 
nastavnika bio podjednak potrebno je pomoći sastavnicama našeg Sveučilišta u razvoju i 
osnivanju većeg broja studija na engleskom jeziku. Doprinos mobilnosti, a ujedno i 
prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci postignut će se i većim brojem združenih diplomskih i 
doktorskih studija sa stranim sveučilištima. Uspješnim privlačenjem kvalitetnih stranih studenta 
i nastavnika podigla bi se razina kvalitete znanstvenoistraživačkog rada, a shodno tome i 
kvaliteta diplomskih, a pogotovo doktorskih studija.  

U ponudi programa cjeloživotnog obrazovanja Sveučilište u Rijeci je uspostavljanjem pravnog 
okvira i osnivanjem Službe za cjeloživotno obrazovanje napravljen iskorak u podršci svim 
sastavnicama u istraživanju potreba, vrednovanju, organizaciji i ponudi programa cjeloživotnog 
učenja. U slijedećem razdoblju potrebno je napraviti analizu postojećih programa i njihov utjecaj 
na gospodarstvo i društvo u cjelini, ali i povećati ponudu programa cjeloživotnog učenja u 
suradnji sa gospodarstvom i javnim sektorom. Ovdje je bitno pronalaženje strateških partnera 
za podizanje kvalitete programa cjeloživotnog obrazovanja. Nastaviti sa promocijom i 
popularizacijom programa Sveučilište za treću dob putem kojega se nudi neformalni oblik 
obrazovanja osobama treće životne dobi, a omogućuje stjecanje novih spoznaja i povezivanje 
stečenog znanja s osobnim životnim iskustvom. 

3.3. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI I DOKTORANDI 
Posebnu pažnju ću usmjeriti na razvoj postojećih i stvaranje novih doktorskih studija koje je 
važno uskladiti s potrebama gospodarstva i javnog sektora te time omogućiti veće zapošljavanje 
doktora znanosti izvan znanstveno nastavnih ustanova. Potrebno je provesti i analizu 
odustajanja od doktorskih studija, te kvalitetnu analizu stanja rada asistenata te dostupnih 
mentorskih i istraživačkih kapaciteta. Podržat ću razradu koncepta i osnivanje doktorske škole, 
onih sastavnica i programa koji su orijentirani prema ovom konceptu, te koji će doprinijeti 
ujednačavanju doktorskih studija te podignuti razinu interdisciplinarnosti i suradnje unutar 
Sveučilišta.  

Iznimno je bitno osigurati dodatna financijska sredstva za stvaranje okruženja za mlade 
istraživače za ostvarivanje visoko kvalitetnih istraživačkih rezultata. Ovo je moguće ostvariti kroz 
programske ugovore, ugovore o financiranju znanosti te organizacijom posebnih istraživačkih 
fondova u suradnji sa strateškim partnerima. Isto tako biti će omogućeno korištenje resursa 
rektorata, edukacija i pomoć u pripremi istraživačkih inicijativa prema EU fondovima. Ovdje 
treba naglasiti da je u EU fondovima za istraživački segment namijenjeno, kroz razne programe, 
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preko 100 milijardi eura. Institucijskim i strategijskim pristupom, koristeći resurse rektorata 
(Centar za EU projekte i Službe za međunarodnu suradnju), Zaklade Sveučilišta u Rijeci i u 
suradnji sa sastavnicama moguće je ostvariti stratešku prednost u povlačenju potrebnih 
sredstava za istraživanje i razvoj. 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci mora postati središnjica prepoznavanja znanstvenog doprinosa naših 
studenata, naročito na poslijediplomskom studiju i kod mladih istraživača. To će postati jedan 
od vodećih distribucijskih kanala za unaprjeđenje istraživanja na ovoj razini. Upravo kroz Zakladu 
biti će omogućeno poticanje mladih znanstvenika na što kvalitetnije istraživačke aktivnosti. 
Osnovat će se fond za nagrađivanje mladih znanstvenika korištenjem sredstava Sveučilišta u 
suradnji sa strateškim partnerima.  

3.4. OSIGURATI STANDARDE PRISTUPAČNOSTI STUDENTIMA RANJIVIH SKUPINA 
Potrebno je osigurati prioritetni model za pristupačnosti studija studentima ranjivih skupina (tj. 
podzastupljene skupine u visokom obrazovanju) odnosno određene skupine studenata koji u 
manjem broju studiraju na našem Sveučilištu u odnosu na populacijske podatke. Upravo prema 
ovoj skupini potrebna je briga sa posebnom pažnjom. 

To planiram provesti u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci te kroz već 
organiziranu strukturu pomoći studentima (fond Abramov, Sveučilišni savjetodavni centar, itd.). 
Upravo boljom koordinacijom te podizanjem svijesti o ovom izazovu, te osiguravanjem i 
restrukturiranjem financijskih sredstava i aktivnosti moguće je poboljšanje pristupačnosti studija 
studentima ranjivih skupina. Do sada se nisu uzimali u dovoljnoj mjeri u obzir vanjski financijski 
elementi, osim proračuna Sveučilišta, za osiguranje ovih aktivnosti. Upravo kroz proaktivnu 
suradnju sa vanjskim dionicima našeg društva, udrugama te zajedničkim pristupom nacionalnim 
fondovima za obrazovanje ranjivih skupina osigurat će se dodatna financijska sredstva za ovu 
aktivnost. Isto tako kroz otvaranje našeg Sveučilišta prema ovim skupinama i izazovima ostvarit 
će se multikulturalnost i samosvjesnost samog sustava.   

3.5. SVEUČILIŠNI SPORT 
Sveučilište u Rijeci aktivnije će poticati rekreativno i natjecateljsko bavljenje sportom poradi 
očuvanja zdravlja i cjelokupnog psihofizičkog stanja studenata te borbe protiv konzumiranja 
legalnih i ilegalnih sredstva ovisnosti, financiranjem projekata za razvoj studentskog sporta.  

U suradnji sa Riječkim sveučilišnim športskim savezom kvalitetnije će se promicati, razvijati i 
unaprjeđivati sveučilišni sport kroz sustav organiziranja natjecanja, provođenja rekreativnih 
programa te pokretanja sportskih škola i drugih aktivnosti ovisno o interesu studenata. 

Osnovat će se Služba za sport Sveučilišta u Rijeci kao dio razvojne strategije i institucijske politike 
po uzoru na slične službe europskih sveučilišta. Služba za sport promovirat će i u suradnji sa 
Riječkim sveučilišnim športskim savezom organizirati rekreativno i natjecateljsko bavljenje 
sportom studenata, ali i nastavnika te poticati uključivanje sportskih aktivnosti u sveučilišni 
kurikulum kroz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. 

Poticati će se i aktivno bavljenje sportom osoba s invaliditetom financiranjem projekata za razvoj 
studentskog sporta osoba s invaliditetom te prilagodbom sportskih objekata korištenjem 
pristupnih rampi, dizala, linija za kretanje i oznaka na Braileovom pismu. 

Uspješnom realizacijom projekta Europskih sveučilišnih sportskih igara 2016, u zajedničkoj 
suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, pokazalo se da Sveučilište u Rijeci ima sposobnost 
organizacije velikih sportskih događanja. Daljnjim ulaganjem u prateću infrastrukturu stvaraju se 
preduvjeti za kvalitetniju organizaciju velikih sportskih događanja u svrhu promocije i 
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prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci te Grada Rijeke i okolice. Sportska događanja pridonijet će 
kvaliteti življenja studenata, ali i građana Grada Rijeke.  

Poticat će se aktivna suradnja sa sportskim klubovima i udrugama Grada Rijeke kroz suradnju na 
stručnim, ali i znanstvenim projektima čime će se potaknuti uporaba znanstveno istraživačke 
infrastrukture Sveučilišta u Rijeci za potrebe sporta.  

U sljedeće četiri godine očekujem da će se realizirati polivalentna sportska dvorana na 
Sveučilišnom kampusu na Trsatu koja će osim sportskog sadržaja biti namijenjena i za održavanje 
raznih događanja, od zabavnog karaktera, koncerata zabavne i ozbiljne glazbe, umjetničkih 
izložbi do znanstvenih i stručnih kongresa te gospodarskih priredbi i sajmova. Sportska dvorana 
će osim fiksnih i pokretnih tribina sadržavati svlačionice za sportaše i suce, sportsku ambulantu, 
prostoriju sa spravama za vježbanje, dodatne prostorije za skupno i individualno vježbanje, 
recepciju, press centar, VIP salon, restoran i prostorije razne namjene. U sklopu sportske 
dvorane realizirat će se i kazališni prostor te prostorije za umjetničke izložbe i manje dvorane za 
klasični i suvremeni ples. Posebna pažnja bit će usmjerena na prilagodbu objekta za osobe s 
invaliditetom. 

3.6. STUDENTI I SLOBODNO VRIJEME 
Osim pohađanja nastave i učenja jako važna stavka u studentskom životu je slobodno vrijeme 
koje uz potporu Sveučilišta u Rijeci treba biti sadržajno i kvalitetno organizirano.  

Poticat ću studentski volonterski rad na dugoročnim i kratkoročnim projektima koji će doprinijeti 
pojedincima ili cjelokupnoj zajednici, a koristiti stručnom i osobnom razvoju. 

Funkcionalnije ću urediti zelene površine na kampusu kako bi studenti svoje slobodno vrijeme i 
pauze između predavanja i vježbi mogli provoditi na otvorenom kada su odgovarajući vremenski 
uvjeti. Na cjelokupnom području kampusa uredio bih šetnice i staze za trčanje u prirodnom 
okruženju. Odmah na početku mandata uredio bih studentsko kino na otvorenom za 
predstavljanje alternativne kinematografije i multimedijskog video stvaralaštva.  

Poticao bih studentsko poduzetništvo kroz osnivanje dodatnih start-up programa u suradnji sa 
Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci te industrijskim partnerima i osnivanje 
studentskog kluba koji bi pod vodstvom i upravljanjem studenata, na području kampusa, 
organizirao koncerte, slušaonice, predstave, izložbe, razna predavanja te ostale zabavne 
programe i opuštajuće aktivnosti. 

Sveučilište u Rijeci poticat će što veća ulaganja u kulturne sadržaje i aktivniji angažman studenata 
u kulturnim događanjima. Poseban angažman Sveučilišta u Rijeci očekujem u doprinosu projektu 
Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020 kao jedan od najvažnijih projekata u strategiji 
kulturnog razvitka Grada Rijeke. 

U suradnji sa Studentskim centrom Rijeka, Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci i Riječkim 
sveučilišnim športskim savezom proširila bi se ponuda jednodnevnih i višednevnih izleta, 
tečajeva i radionica, umjetničkih izložbi, predavanja i tribina, glazbenih i zabavnih večeri te 
sportskih natjecanja kako bi ponuda izvannastavnih aktivnosti za studente, ali i djelatnike 
Sveučilišta bila što raznovrsnija i kvalitetnija.  
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4. SURADNJA S GOSPODARSTVOM I JAVNIM SEKTOROM 
Jedna od osnovnih zadaća Sveučilišta je da postane središnje mjesto za suradnju sa 
gospodarstvom i javnim sektorom. Na ovom izazovu do sada su obavljene kvantitativne 
aktivnosti i postojala je načelna formalna potpora Sveučilišta. Na žalost brojni formalni 
dokumenti o suradnji imali su limitirani broj kvalitativno relevantnih realiziranih aktivnosti i 
učinaka (osim nekoliko svijetlih primjera). Samostalne inicijative, bez konkretne institucijske 
potpore ne mogu ostvariti traženu dodatnu vrijednost. Upravo ove vrijednosti su neophodne za 
ostvarivanje strateških ciljeva našeg Sveučilišta, ali i praćenje i ispunjavanje strategije Sveučilišta 
te usklađivanje istih sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 
povezanih sa regionalnom (RIS) odnosno nacionalnom strategijom pametne specijalizacije (S3) i 
prema znanstvenim smjernicama EU. 

Upravo ovaj segment bit će popraćen kroz značajnu ulogu STEP-a i UTT ureda. 

4.1. SVEUČILIŠTE KAO SREDIŠTE NOVE INDUSTRIJE  
Sveučilište će posebnu pozornost obratiti i namijeniti organizacijske i financijske resurse za 
uspostavu strateških industrijskih partnerstva. Potrebe i strategijski pristup biti će usklađen sa 
svakom pojedinom sastavnicom našeg Sveučilišta prema njihovim potrebama te koordiniran u 
suradnji sa lokalnom i regionalnom upravom. Sveučilište se mora postaviti kao proaktivni 
strateški partner u suradnji sa lokalnim i regionalnim upravama te postati glavni magnet za 
privlačenje značajnih gospodarskih partnera za pokretanje inovativnih industrija. 

Naše Sveučilište sa svojim sastavnicama posjeduje kompetencije, iskustvo, ljudske potencijale, 
ali i aktivnu studentsku populaciju, upravo da može i mora imati ovu ulogu. Element koji nije 
dovoljno bio zastupljen je institucijska, ne načelna i  organizacijska potpora. STEP, UTT ured i 
Centar za EU projekte moraju osigurati, u suradnji sa upravom Sveučilišta, sve elemente za 
ostvarivanje ovih ciljeva. Iako smo djelomično propustili prigode iz nacionalnih i EU fondova, 
pružit će se mogućnost da kroz nove europske izvore financiranja ostvarimo taj cilj. Važno je 
naglasiti da su samo unutar EU fondova do 2020. godine dostupna sredstva preko 17 milijardi 
eura, a iz nacionalnih fondova preko jedne milijarde kuna.  

4.2. SVEUČILIŠTE KAO ISHODIŠTE PODUZETNIŠTVA 
Osiguravanje pozicije Sveučilišta kao ishodišta poduzetništva biti će osigurano kroz dvije 
osnovne aktivnosti: proaktivna promocija i uspostava nastavnih baza te uvođenje sustava za 
uspostavu studentskih tvrtki. 

Nastavit će se i poticati praksa institucijske suradnje sa gospodarskim subjektima na aktivnom 
sudjelovanju u nastavnom procesu te biti aktivni partneri u procesu prilagodbe postojećih i 
razvoja novih kurikuluma prilagođenih potrebama tržišta rada. Potrebno je razvijati nove 
vještine - tzv. razvoj novih vještina za rast i razvoj. 

Naši studenti i pojedine sastavnice su dosada pokazali značajne inicijative na ostvarivanju ovog 
izazova. Upravo zbog prikazane inicijative i iskazane sposobnosti naših studenata pokrenut će se 
program Studentskog poduzetništva. Za tu svrhu osnovat će se fond za poticanje osnivanja 
studentskih poduzetničkih tvrtki, kroz razradu poslovnog plana te osiguravanjem resursa i 
mehanizama za pristup EU fondovima za mlade i inovativne poduzetnike (Europskog socijalnog 
fonda, HAMAG-BICRO, H2020, itd.).   
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4.3. SVEUČILIŠTE I DRUŠTVENA ZAJEDNICA 
Suradnja sa društvenom zajednicom do sada se uglavnom odvijala kroz osobne inicijative 
pojedinaca i rijetko samih sastavnica. Upravo u ovom segmentu potreban je značajan kvalitativni 
zaokret i institucijska potpora za suradnju sa društvenim institucijama, ali i širem broju udruga. 
Ovdje je važno iskoristiti sredstva EU fondova (specifično Europskog Socijalnog Fonda, u suradnji 
sa lokalnom upravom EPK 2020, Urbana aglomeracija Rijeka, itd.). 

Sveučilište kao društveno odgovorna institucija mora biti integrirano u društvenu zajednicu. Te 
se svojim resursima i kompetencijama može uključiti u široku paletu društvenih aktivnosti 
prepoznatljivih široj zajednici. Udruge kao temelj socijalno osjetljivog i odgovornog društva 
premalo su integrirane u rad Sveučilišta, a s druge strane Sveučilište može udrugama ponuditi 
različite programe suradnje u području kompetencija upravljanja projektima, vođenja aktivnosti 
i pomoći pri izradi programa. Cilj je povećati  i unaprijediti suradnju sa udrugama kroz zajedničke 
sadržaje: tribine, projekte, ljetne škole/programe te društvene aktivnosti koje će imati uporište 
u nacionalnim i međunarodnim fondovima.  

Sudjelovanje Sveučilišta u projektima EPK 2020. i Urbana aglomeracija Rijeka dodatno će 
pojačati vidljivost, ali i ulogu Sveučilišta kao značajnog partnera u zajednici. Pripreme su već 
osigurane i u tijeku, no bit će potrebno pratiti i izdvojiti projekte koje će Sveučilište moći 
realizirati, koji će biti održivi te koji će uključiti sveučilišne resurse važne za zajednicu: Studentski 
centar, Sveučilišnu knjižnicu i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci. 

Ljetni programi Sveučilišta kroz ljetne škole svih zainteresiranih dionika (nastavnika, 
mentoriranih studenata) mogu široj zajednici omogućiti neprocjenjiv društveni doprinos kroz 
edukacije, planirani rad s djecom u ljetnom periodu, razvoj kulturnog i edukacijskog turizma, a 
sve kroz postojeće resurse koje Sveučilišni kampus već posjeduje.  

 

5. PROSTORNI RAZVOJ I INFRASTRUKTURA  
U proteklom desetljeću naše Sveučilište je ostvarilo izniman razvoj prostornih, ali i dijelom 
znanstvenih kapaciteta. Zasluga za ovaj razvoj je definitivno na sadašnjim, ali i bivšim upravama 
Sveučilišta i njegovih sastavnica koje su sudjelovale u ovim aktivnostima, sa rektorima na čelu. 
Mora se naglasiti kako je u ovom trenutku naše Sveučilište u visokoj fazi pripremljenosti za 
određeni broj strukturnih projekata za financiranje iz EU fondova. Ovaj hvale vrijedan poduhvat 
nažalost naše Sveučilište nije pratilo u organizacijskom, upravljačkom kao ni u financijskom 
dijelu.  

Ako se izuzme izgradnja Sveučilišnog kampusa, sastavnice nisu koristile administrativne 
kapacitete rektorata za ostvarivanje pristupa strukturnim fondovima EU. U ovom segmentu je 
potreban veliki zaokret te ću poticati, ali i omogućiti korištenje kompetencija i iskustva 
administrativnih kapaciteta rektorata poglavito službi koji su bile uključene u pripremu i 
provedbu projekata iz EU fondova (Centar za EU projekte, pravna služba, službe nabave i 
računovodstva, itd.). Sve sastavnice našeg Sveučilišta moraju imati pristup i mogućnost 
korištenja kapaciteta, kompetencija i znanja za pristup EU strukturnim izvorima ravnopravno. 

Primjerice, pristup strukturnim fondovima su ostvarile na izravan ili neizravan način samo 
sljedeće sastavnice: Medicinski fakultet, Građevinski fakultet, Tehnički fakultet, Odjel za 
biotehnologiju, Odjel za fiziku, te dijelom Studentski centar Sveučilišta u Rijeci. Treba naglasiti 
da je Tehnički fakultet to ostvario u potpunosti vlastitim kapacitetima i ulaganjima. Ovo je veliki 
uspjeh, ali ovako mali broj sastavnica je u potpunosti nedovoljan za ravnomjeran i sustavan 
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razvoj našeg Sveučilišta.  

Stoga ću u svom mandatu obratiti iznimnu pozornost na ovaj izazov i mjesto za unaprjeđenje. 

5.1. NASTAVAK ZAPOČETIH PROJEKATA I USPOSTAVA MODELA ZA TRANSPARENTNOST 

POSTOJEĆIH PROJEKATA  
Na našem Sveučilištu trenutno postoji više projekata u određenoj fazi izvedbe, ali i projektnih 
prijedloga u različitim fazama završenosti i prijave. Projekte možemo razvrstati na dvije razine i 
to: izgradnja i prostorni razvoj te projekti opremanja znanstvenom opremom.  

Iznimno je bitan intenzivan nastavak rada na projektima daljnjeg razvoja Sveučilišnog kampusa. 
Pod ovim se podrazumijeva nastavak izgradnje studentskog smještaja, sportskih i kulturnih 
sadržaja te zgrada za sastavnice našeg Sveučilišta koje su to definirale u svojoj strategiji. Treba 
biti svjestan da je potrebno aktualizirati i stare/nove sadržaje za razvoj kampusa. Stajališta sam 
da kampus bez knjižnice ne čini integrirani sveučilišni prostor, stoga je potrebno značajno 
poboljšanje prostornog kapaciteta i ove sastavnice našeg Sveučilišta na lokaciji Sveučilišnog 
kampusa. Ulaganje u sastavnice koje ostaju na postojećim lokacijama, npr. mini kampus Ika 
(Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pravni fakultet, itd.) ne smije i neće biti 
smanjeno, sve lokacije sastavnica moraju biti uključene unutar ovih aktivnosti.   

Treba biti realističan i svjestan da je potrebno strateško razmišljanje i provedba za osiguranje 
sredstava za daljnju gradnju kampusa, ali i nastavak poboljšanja prostornih kapaciteta sastavnica 
koje strateški nastavljaju rad na svojim postojećim lokacijama. Pristup ovim sredstvima je pod 
određenim ograničenjima, ali uz kvalitetan razgovor sa provedbenim tijelima na razini države 
moguće je osiguravanje potrebnih financijski modela za daljnji razvoj. Ovdje će biti potrebno 
izvršiti strateške odluke o pristupu sredstvima iz sljedećih financijskih linija: Europski fond za 
regionalni razvoj (European Fund for Regional Development, ERDF), Kohezijski fond (Cohesion 
Fund, CF) i Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF). U suradnji sa Ministarstvom bitno 
će se obratiti pozornost na kreditne linije Europske investicijske banke (EIB) i Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak (HBOR). Samo u koordinaciji svih izvora i u suradnji sa resornim Ministarstvom 
moći će se nastaviti daljnji razvoj našeg Sveučilišta. 

Projekti Sveučilišna bolnica i STEP 2 i dalje će ostati u fokusu, kroz partnerski odnos sa KBC 
Rijekom i Gradom Rijekom te jasno definiranim gospodarskim strateškim partnerima. Ovi 
projekti su budućnost našeg kraja, stoga u kombinaciji sa postojećim projektima RISK, 
TransMedri i Centar tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana predstavljaju inicijalnu okosnicu 
razvoja našeg Sveučilišta i regije. Njima je neophodno pridružiti i druge projektne prijedloge i 
inicijative, ali u uskoj koordinaciji. 

Za uspješan nastavak smislenog projektnog razvoja našeg Sveučilišta u suradnji sa sastavnicama 
uspostavit će se model koji će osigurati ravnopravan pristup projektnim kapacitetima Sveučilišta 
te financijskoj konstrukciji za osiguravanje pred-financiranja i sufinanciranja projektnih 
aktivnosti. Ovo je moguće kroz model suradnje sa regionalnom i lokalnom upravom, resornim 
Ministarstvom (npr. Hrvatska banka za obnovu i razvitak), strateškim gospodarskim partnerima 
i Sveučilištem. 
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5.2. USPOSTAVA NOVOG MODELA ZA PRISTUP EU FONDOVIMA ZA KAPACITIVNI RAZVOJ 

SASTAVNICA 
Preko analize znanstvene i umjetničke aktivnosti može se zaključiti da je politika resornog 
Ministarstva ostvarivanje financiranja strateških istraživačkih projekata kroz dva modela; 
Hrvatska zaklada za znanost i EU fondovi. Izazov podizanja znanstvenih kapaciteta kroz nabavku 
znanstvene opreme tu ne završava. Upravo tu počinje sljedeći korak i mjesto za unaprjeđenje, 
prikazano kroz troškove korištenja i održavanja opreme te ljudskih resursa.  

Upravo u ovom segmentu potrebno je da rektorat postane subjekt koji će svojim aktivnostima 
ostvarivati podršku sastavnicama za ispunjenje ovog cilja.  

Reaktivirat će se uska suradnja sa sastavnicama kroz uspostavu provedbene mreže za pripremu 
projektnih prijedloga. Aktivno sudjelovanje Savjeta za znanost je neophodno za uspješno 
provođenje strateških znanstvenih projekata našeg Sveučilišta. Rektorat pritom ne mora biti 
središnja točka, već je intencija osiguravanje znanstvenog i umjetničkog razvoja Sveučilišta 
pomoću ljudskih resursa rektorata. 

Bitno je istaknuti da će se razviti model financijske potpore za izvršenje EU projekata, 
premošćivanja takozvanog perioda pred-financiranja projekata, ali i poticanje prijava EU 
projekata.  
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6. ZAKLJUČAK 
Učinkovita uprava ne ovisi samo o učinkovitosti rektora nego cijelog rektorskog kolegija. Samo 
kompetentan i kvalitetan tim ljudi usklađeno može voditi veliki sustav kao što je Sveučilište u 
Rijeci. Upravo zbog toga smatram da je osnovni preduvjet jačanje pozicije prorektora u upravi, s 
naglaskom na osnaživanju suradnje sa sastavnicama Sveučilišnoga kampusa. Osim toga, 
neophodan je izravan kontakt cijele uprave sa studentima našega Sveučilišta te imenovanje 
studenta prorektora. Dosadašnji model se u nekim segmentima pokazao iznimno izazovan, a 
učestala i otvorena komunikacija sa cijelom upravom neophodna.  

Za uspješno i učinkovito vođenje Sveučilišta je pored timskog rada potrebna profesionalizacija i 
reorganizacija administrativno-tehničkih resursa i procedura, tj. svojevrsna funkcionalna 
integracija gdje je potrebno poboljšati učinkovitost, ali i decentralizaciju donošenja odluka i 
njihovu provedbu. Ovo nije mali izazov, ali neophodan je za daljnji učinkovit i kvalitativan razvoj 
Sveučilišta sa svim svojim sastavnicama. 

Biti prepoznatljiv na regionalnoj i međunarodnoj razini nije moguće bez visokog znanstvenog 
doprinosa, tj. bez kvalitetnog istraživanja, inovacija i transfera tehnologije. Znanost je preduvjet 
razvoja sveučilišta koji osigurava visoku razinu kvalitete nastave i obrazovnog procesa. Potrebno 
je omogućiti razvoj, zadržavanje i privlačenje znanstveno-nastavnog kadra koji će biti 
promoviran na transparentan i ravnomjeran način na Sveučilištu. To će biti moguće kroz 
optimalno i racionalno korištenje resursa našega Sveučilišta, s osvrtom na omogućavanje i 
pomoć pri ostvarivanju mogućnosti korištenja EU i RH znanstvenih prilika i financijskih resursa. 

Uspješni studenti su jedno od ključnih mjerila uspjeha Sveučilišta, stoga je potreban kontinuitet 
suradnje na osiguranju uvjeta studiranja i povećanja kvalitete života i rada studenata. Element 
koji je do sada bio djelomično uspostavljen je internacionalizacija studija. Potrebna je, međutim, 
znatno šira promocija mobilnosti na svim razinama, razvoj novih vještina za rast i razvoj, ali i 
briga za studente poslijediplomskih studija. Upravo na ovim segmentima je potrebno poboljšati 
učinkovitost. 

Neophodan je kontinuitet rada na već započetim razvojnim projektima, ali je nužno otvoriti svim 
sastavnicama nove mogućnosti razvoja. Sve sastavnice moraju biti u mogućnosti ostvariti svoje 
razvojne potrebe i imati ravnopravan pristup svim resursima Sveučilišta. 

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, u programu se mora osigurati kadrovska i financijska stabilnost 
Sveučilišta i svih sastavnica. Ovo je moguće provesti kroz transparentnu proračunsku i financijsku 
disciplinu, u kombinaciji financiranja iz EU fondova. Stvaranje mogućnosti pristupa EU 
sredstvima kroz administrativne kapacitete rektorata, ali i financijsku potporu i promociju, jedan 
je od bitnih elemenata uspjeha našeg Sveučilišta. U ovom procesu ne treba samo odraditi prvi 
korak, nego i sve druge popratne elemente za uspješnu i učinkovitu apsorpciju EU sredstava. 

Ovim programom biti na Šangajskoj listi najboljih sveučilišta na svijetu nije cilj kojem se teži, 
nego cilj koji je ostvariv. 
 
Sve ovo nije moguće provesti bez zaposlenika Sveučilišta u Rijeci, ulaganje u njih je ulaganje u 
budućnost Sveučilišta, ali i našeg grada i regije.  

I na kraju, svoje djelovanje u rektorskom mandatu temeljit ću na transparentnosti, toleranciji, 
akademskom dijalogu te spremnosti na suradnju sa svim dionicima Sveučilišta, ali uvijek u skladu 
sa zakonom, etičkim i moralnim kodeksom. 
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