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1. UVOD 

 

Dana 20. prosinca 2016. na 99. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u okviru točke 4 
dnevnog reda donesena je Odluka o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta 
u Rijeci. Na dužnost rektora kandidiram se kao prorektor za investicije i razvoj, a u 
prethodnom mandatu prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci.  

Uvjerena sam da sam svojim dosadašnjim doprinosom razvoju Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci i samog Sveučilišta u Rijeci, te svojim dosadašnjim značajnim i 
vidljivim rezultatima kroz rad na Fakultetu u znanstveno – nastavnom zvanju, vođenje 
Katedre za hidrotehniku i geotehniku, Zavoda za hidrotehniku i geotehniku, dekanstvo 
Fakulteta u dva mandata, članstvo u Radnoj skupini za pristupne pregovore Republike 
Hrvatske s Europskom unijom, sudjelovanje u Matičnom povjerenstvu u dva mandata, 
članstvo u Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora, suradništvo 
i članstvo u Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti, vođenje infrastrukturnih projekata 
vrijednih oko 400 milijuna kuna, vođenje međunarodnih projekata drugo (detaljnije u 
životopisu), stekla kompetencije i vještine, vrijedno iskustvo vođenja sastavnice 
Sveučilišta u Rijeci, europskih znanstvenih i infrastrukturnih projekata, te kao osoba s 
moralnim integritetom, visoke radne energije, lojalnosti i predanosti mogu obnašati 
tako odgovornu i zahtjevnu funkciju kakva je rektor Sveučilišta u Rijeci.  

Zahvaljujući navedenom stekla sam široki uvid u specifične probleme pojedinih 
sastavnica i jedinica na Sveučilištu, dobro poznajem zahtjeve vođenja i upravljanja 
institucija, te sam svjesna posla koji me očekuje ako mi ukažete svoje povjerenje i 
izaberete me na funkciju rektora Sveučilišta u Rijeci. Smatram da novi rektor mora 
posjedovati sposobnosti vođenja, sposobnost rada u timu i aktivno uključivanje svih 
dionika u rad, veliku sposobnost motiviranja, upravljanja i organiziranja, da bi zajedno 
ostvarili misiju i strateške ciljeve za dobrobit Sveučilišta u Rijeci. 

Sredinom 2013., ulaskom Republike Hrvatske u EU bitno su se promijenili i još uvijek 
se mijenjaju načini funkcioniranja javnih institucija. Naglasak je stavljen na odgovorno 
ponašanje svih korisnika javnih sredstva, na izrazitu financijsku disciplinu, te 
potpunu javnu odgovornost. Konkurencija u području visokog obrazovanja sada 
traži moderno sveučilište koje treba biti svjesno spomenutih okolnosti i biti na njih 
spremno odgovoriti. Upravo je to i linija vodilja mog Programa rada rektora za 
mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine u kojem bi Sveučilište u Rijeci svojim 
dosadašnjim i budućim rezultatima kao i iskustvima moglo biti uzor i putokaz mnogim 
institucijama u javnom sektoru u lokalnoj zajednici, regiji i šire.  
 
Europska unija je u strategiji rasta i razvoja za aktualno desetljeće - Europa 2020 
predstavila dugoročne globalne izazove i načine njihovog efikasnog svladavanja, 
ukazujući na potrebu za razvojem pametne, održive i uključive ekonomije, postavili su 
visoke zahtjeve i ispred obrazovanja, znanosti, istraživanja, razvoja i inovacija u svim 
znanstveno obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj. 
 
S ciljem odgovora na vlastite razvojne potrebe, potrebe regije u kojoj djeluje te 
uzimajući u obzir situaciju u Hrvatskoj na području obrazovanja i znanosti, Sveučilište 
u Rijeci svoj razvojni fokus treba staviti na stvaranje jakog regionalnog centra 
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obrazovanja i izvrsnosti, transformaciju u prepoznatljivo i moderno istraživačko 
sveučilište s visokom razinom istraživačke aktivnosti, osiguranja samoodrživog rasta, 
te na identificiranje i razvoj ključnih elemenata za pametnu specijalizaciju. 
 
Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. koju je Senat jednoglasno usvojio u travnju 
2014. godine na 64. sjednici Senata obvezujući je dokument za rektora pa ću kroz svoj 
Program pokušati istaknuti prioritete najvažnijih strateških zadataka, a sve u cilju 
stvaranja organizacijskog i regulativnog okvira za njezino provođenje. 
 
Ovaj program nije sveobuhvatan pregled svih aktivnosti koje Sveučilište treba provoditi 
u narednom mandatnom razdoblju već sažeti opis postojećeg stanja uz isticanje 
najvažnijih strateških prioriteta i smjernica za buduću sveučilišnu politiku temeljenu na 
uvažavanju različitosti svake sastavnice Sveučilišta, uz konstruktivan dijalog i 
opredjeljenje prema zajedničkim ciljevima. 
 
Zbog toga ovaj program za naredno mandatno razdoblje rektora Sveučilišta u Rijeci  
sadrži slijedeća poglavlja: 
 

1. Studiji, studenti i osiguranje kvalitete; 
2. Znanost, istraživanje, umjetnost i razvoj; 
3. Razvoj infrastrukture; 
4. Ustroj, upravljanje i financije. 

 
Temeljni dokumenti na koje se naslanja ovaj Program u prvom su redu Strategija 
Sveučilišta u Rijeci 2014 – 2020., zatim Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, 
Inovacijska strategija, Strategija pametne specijalizacije, Europa 2020, Obzor 2020, 
Horizon 2020, Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali i Operativni program - 
Konkurentnost i kohezija, te usuglašen s načelima na kojima se Sveučilište u Rijeci u 
svom poslovanju mora voditi: načelo javnoga dobra i odgovornosti, načelo 
akademskoga integriteta, načelo transparentnosti, načelo sustavnoga strateškog 
upravljanja, načelo samoodrživosti, načelo integriranosti, načelo izvrsnosti i 
međunarodne usporedivosti i načelo osiguranja kvalitete preuzimanjem odgovornosti 
za osobni i institucijski razvoj. 
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2. STUDIJI, STUDENTI I OSIGURANJE KVALITETE 
 
Uvažavajući Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. usvojenu 2014. godine, 
smatram da Sveučilište mora nastaviti provoditi aktivnosti koje će osigurati razvoj 
obrazovne i znanstvene izvrsnosti svih svojih sastavnica. Isto tako, kroz aktivnu 
suradnju s gospodarstvom i partnerstvima za razvoj zajednice Sveučilište mora 
doprinijeti stvaranju jakog regionalnog centra znanja i širiti svoj utjecaj i u nacionalnom 
i međunarodnom akademskom prostoru. 
 
U okviru Sveučilišta u Rijeci pored fakulteta i Sveučilišnih odjela koji u ovom trenutku 
provode 52 preddiplomska sveučilišna i stručna studija, 54 sveučilišna i stručna 
diplomska studija, 4 integrirana preddiplomska i diplomska sveučilišna studija, 34 
poslijediplomska specijalistička studija te 17 poslijediplomskih doktorskih studija 
djeluje i niz drugih sastavnica i jedinica čija je namjena kvalitetno i neometano odvijanje 
znanstveno-obrazovnih aktivnosti, transfer znanja i razvoj, povezivanje znanstveno-
istraživačkih potencijala s gospodarstvom te kvalitetan studentski život za oko 17.000 
studenata. Jednako tako, u tijeku su aktivnosti na širenju ponude programa visokog 
obrazovanja i studentske mobilnosti koji studentima omogućuju razvoj vlastitih 
potencijala u skladu sa svojim preferencijama. Ipak, ustrajnije treba krenuti i u 
organiziranje razlikovnih programa, programa cjeloživotnog učenja u suradnji s 
lokalnom zajednicom, te poboljšati (ponegdje i uspostaviti) suradnju s visokim 
učilištima u okruženju. 
 
U proteklom je razdoblju zabilježen trend rasta broja studijskih programa u svim 
ciklusima dok je trend broja studenata promjenjiv, odnosno nema kontinuirani trend 
kretanja. Ipak, u posljednjih 8 godina broj stranih studenata vrlo blago raste. Sveučilište 
u Rijeci mnogim mjerama pokušava olakšati pristup studijskim programima (npr. 
program „Solidarnost“ fonda „Aleksandar Abramov“), povećati učinkovitost studiranja 
(poboljšanje socijalne dimenzije studiranja Sveučilišta u Rijeci), kao i prolaznost 
studenata (unaprjeđenje prolaznosti studenata na Sveučilištu u Rijeci). Osim toga, 
razvija i sustav stipendiranja s posebnim naglaskom na pravednost, uključenost i 
unaprjeđenje studentskog standarda, a postoji i sustav kreditiranja studenata te 
programi ERASMUS za privlačenje studenata iz drugih zemalja EU, kao i odlazak 
naših studenata u druge zemlje EU, za nastavnike u cilju umrežavanja i usavršavanja 
nastavnika, te ERASMUS za nenastavno osoblje i ERASMUS plus (novi program za 
obrazovanje, usavršavanje i mlade). Sve je to sada izglednije uz osigurane smještajne 
kapacitete u Studentskom naselju Trsat. 
 
Ono što nam predstoji je ustrojavanje novih studija arhitekture i/ili okolišnog 
inženjerstva, umjetničkih studija, farmacije i zdravstvenih studija, te vrlo traženog 
studija geodezije, vodeći računa o iznalaženju načina osiguranja znanstveno-
nastavnog kadra za navedena područja. 
 
Pojedine su sastavnice uložile značajan napor u osnivanje studija na engleskom jeziku 
kako bi se studiranje u Rijeci značajnije internacionaliziralo. Namjeravam potaknuti i 
ostale sastavnice na takve aktivnosti uz napomenu da je potrebno vrednovati rad 
nastavnika koji izvode nastavu na stranom jeziku te osigurati centar ili neku drugu 
jedinicu koji bi nudio mogućnost unaprjeđenja znanja engleskog jezika nastavnika. 
Započetu edukaciju nastavnog osoblja na pojedinim sastavnicama treba proširiti i 
usustaviti kroz djelovanje sveučilišnog centra za obrazovanje nastavnika i razvoj 
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učenja na razini Sveučilišta. Neophodno je maksimalno iskoristiti potporu 
specijaliziranih sveučilišnih centara za informatičku podršku usmjerenu na podizanje 
razine e-učenja koje doprinosi kvaliteti nastave na svim razinama studiranja. 
 
Najjači adut i temelj za ostvarenje spomenutih aktivnosti i nastavka pozitivnih trendova 
predstavlja projekt kojeg vodim i koji je pred realizacijom je „Studentski smještaj na 
Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza“. Projektni prijedlog je prijavljen na natječaj 
Europskog fonda za regionalni razvoj – Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje 
infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju. Početak 
provedbe projekta bio je u siječnju 2015. godine, a planirani završetak u travnju 2017. 
godine. Ukupan iznos prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga iznosi 
178.629.017,85 kuna. Iako je Sveučilište u Rijeci nositelj projekta, izgrađenim 
smještajnim objektima upravlja od 20. rujna 2016. Studentski centar Sveučilišta u 
Rijeci. Naime, u posljednjih 50-ak godina Studentski centar se brine za studentski 
smještaj te osigurava životni standard studenata na Sveučilištu u Rijeci. Projekt 
obuhvaća gradnju triju paviljona i prateće infrastrukture čiji je korisnik akademska 
zajednica Sveučilišta odnosno studenti sveučilišnih sastavnica, odjela i centara, 
sudionici sveučilišnih ljetnih škola i sveučilišnih programa te gostujući profesori i 
znanstvenici. Prvi korisnici novog studentskog naselja bili su studenti-sportaši sudionici 
3. Europskih sveučilišnih sportskih igara Zagreb – Rijeka, održanih u srpnju 2016.  Sve 
tri zgrade su namijenjene studentskom smještaju, a jedine dodatne funkcije vezane su 
za društvene usluge potrebne studentima kako bi im se omogućio visoki standard 
života u skladu sa suvremenim zahtjevima i potrebama poput trim dvorane, učionice, 
čajne kuhinje, praonice te sadržaji vezani uz upravu Studentskog centra. Ukupan 
kapacitet objekata iznosi 754 nove smještajne jedinice, od čega je 24 apartmana 
namijenjeno gostujućim predavačima i istraživačima, a 730 smještajnih jedinica je 
namijenjeno redovnim studentima, od čega je minimalno 50% kapaciteta namijenjeno 
isključivo studentima u nepovoljnom položaju (slabijeg socio-ekonomskog statusa te 
osobe s invaliditetom).  
 
Važno je napomenuti da će se smještajne jedinice u sklopu paviljona namijenjene 
ostalim kategorijama redovnih studenata prilagođavati potražnji, ali i potrebama 
studenata Sveučilišta u Rijeci. Naime, iako je 378 smještajnih jedinica isključivo 
namijenjeno studentima u nepovoljnom položaju realno je očekivati da će broj 
smještajnih jedinica koje će koristiti studenti u nepovoljnom položaju biti i veći. Sobe 
su opremljene priključcima za pristup internetu, a zgrade su projektirane uzimajući u 
obzir načela energetske učinkovitosti.  
 
Opći cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture studentskog smještaja, povećanje 
kapaciteta studentskih domova na području Primorsko-goranske županije, osiguranje 
pristupa visokom obrazovanju za studente u nepovoljnom položaju te povećanje 
konkurentnosti obrazovne infrastrukture na Sveučilištu u Rijeci.  
Već su sada dijelom ostvareni, a u narednom razdoblju očekuje se i potpuno ostvarenje 
sljedećih specifičnih doprinosa:  
 

- Veća dostupnost visokog obrazovanja studentima slabijeg socio-
ekonomskog statusa, osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama,  

- Smanjenje troškova studiranja i podizanje studentskog standarda 
reduciranjem potrebe za stanovanjem u privatnom smještaju,  
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- Povećanje dostupnosti modernih smještajnih kapaciteta u studentskim 
domovima za studente i druge korisnike, poput gostujućih predavača i 
istraživača,  

- Povećanje učinaka studiranja i znanstveno-istraživačke djelatnosti kroz 
poboljšanje infrastrukture i kvalitete usluga,  

- Omogućavanje kvalitetnih uvjeta za mobilnost studenata i znanstvenika,  
- Stvaranje poticajnog okruženja, koje će pospješiti interakciju te razmjenu 

znanja i iskustava korisnika Sveučilišnog kampusa,  
- Omogućavanje jednakosti studenata u programima razmjene, a u cilju veće 

integracije u Europski istraživački prostor (ERA),  
- Jačanje prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci i njenih sastavnica, a samim 

time i povećanje konkurentnosti obrazovne infrastrukture na Kampusu 
Sveučilišta u Rijeci optimalnom kombinacijom objekata i sadržaja.  

     
Kroz realizaciju infrastrukturnog Europskog projekta - Razvoj istraživačke 
infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci inzistirat ću na uključenju naših 
studenata u istraživanje i inovacijske projekte prilagodbom studijskih programa 
fokusiranih na ishod, a sve u svrhu postizanja najboljih rezultata. To će posljedično 
pridonijeti i povećanju broja doktorskih studenata na Sveučilištu. Izrada standarda 
vezanih uz provedbu doktorskih studija i definiranje kriterija po područjima za mentore, 
izradu kojih sam koordinirala, svakako je pomogla, ali nije dovoljna. Stoga će u 
sljedećem razdoblju biti nužno zajednički definirati i provesti kvalitetne politike i u dijelu 
doktorskih studija.  
 
Naime, svjesna činjenice da se doktorski studiji na Sveučilištu u Rijeci velikim dijelom 
provode suprotno trendovima, preporukama i praksi u Europskom istraživačkom 
prostoru, na inicijativu Povjerenstva za poslijediplomske studije, čiji sam rad 
koordinirala, provelo se 2011. vrednovanje doktorskih studija temeljeno na samoanalizi 
nositelja studija, anketiranju doktorskih studenata, vanjskom vrednovanju, te planu 
reformiranja i razvoja doktorskog studija uz definirane pokazatelje - mentorski 
kapacitet i sustavnu brigu mentora o napredovanju, kriteriji za izbor mentora, trajanje 
studija do doktorske diplome, ulaganja u doktorski studij i doktorande, osiguravanje 
boravka na drugim znanstvenim institucijama, uključenost sudjelovanja u doktorskom 
studiju i mentorstva u normu nastavnika te evaluaciju sukladnu projektu „Strategija 
ljudskih resursa za istraživače“, kojim se znanost evaluira putem provođenja akcijskog 
plana. Sveučilište u Rijeci dobilo je prvo u Hrvatskoj priznanje „HR Excellence in 
research“ upravo zahvaljujući spomenutom projektu voditeljice prof. dr. sc. Snježane 
Prijić Samaržije.     
 
Utvrđeno je da u doktorskim programima na Sveučilištu u Rijeci nisu dobro definirane 
kompetencije doktoranada i ishodi učenja, da nema novih nacionalnih istraživačkih 
projekata pa nema ni kvalitetnih doktorata, da se obrazovanje, a pogotovo ono na III. 
znanstvenoj razini odvojilo od stvarnog života i potreba gospodarstva, te da dobivamo 
doktorate koji su sami sebi svrha. Zbog toga je na prijedlog Povjerenstva Senat 
Sveučilišta u Rijeci usvojio mjere za poboljšanje doktorskih studija koje smo kroz rad 
Savjeta za znanost najvećim dijelom i proveli, a čeka nas još ogroman posao vezan 
uz doktorske škole, prvenstveno definiranje zakonodavnog okvira i dogovora 
sastavnica oko forme i funkcioniranja iste. U tijeku su reakreditacije doktorskih studija 
na nacionalnoj razini temeljene na kriterijima u izradi kojih sam sudjelovala kao član 
Povjerenstva. Rezultat i aktivnosti koje će uslijediti usmjerit ću na poboljšanje sustava 
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dobivanja radnih mjesta mladih znanstvenika, mentorstva i supervizije, povećanje 
broja kolaborativnih doktorata, te vrednovanja znanstvenoga rada na način da 
nadareni znanstvenici ostaju u sustavu ali uz mobilnost koja ga oplemenjuje.  
 
Definiranje svih spomenutih aktivnosti mora uvažavati potrebu studenata za slobodnim 
vremenom, odmorom, zabavom i sportskim aktivnostima, ali i definiranim rješenjem 
pitanja zdravstvene zaštite studenata koji dolaze izvan Primorsko goranske županije. 
U tu je svrhu na iterativnu listu EU programa prijavljena izgradnja Sportske dvorane za 
koju je izrađena projektna dokumentacija i pokrenut postupak za ishođenje 
građevinske dozvole. Za otvorene sportske terene - I. faza – dobivena je lokacijska 
dozvola i pokrenut postupak za izradu Glavnog projekta. Za Društveno-kulturni centar 
– gotova je dokumentacija i započeta i zaustavljena gradnja (Sveučilište u Rijeci će 
zatražiti izmjenu i dopunu građevinske dozvole radi izmjene projekta zbog uvažavanja 
okolnosti otvaranja novih i planiranja budućih umjetničkih studija). Potpisan je ugovor 
o dodatnom projektiranju koje je pri kraju. Potrebno je još definirati dijelove projekta 
vezane uz akustiku i scensku tehniku, a za Studentski smještaj – II faza (8 objekata) – 
odobrena su sredstva za izradu projektne dokumentacije, pripremljeni su ulazni podaci 
za izradu prostornog programa, te potpisan ugovor za izradu studije izvodljivosti. Sve 
će spomenute aktivnosti biti dogovorene sa studentskim organizacijama na 
Sveučilištu, posebice Studentskim zborom, čije je djelovanje na impresivnoj razini 
(kulturne, sportske i zabavne aktivnosti) te mogu poslužiti kao primjer kako se može 
kombinirati autonomnost i djelovanje u skladu sa strateškim ciljevima Sveučilišta. 
 
Što se interne i vanjske mobilnosti studenata tiče, sadašnju razinu je moguće povećati 
korištenjem novih kapaciteta studentskog smještaja u Sveučilišnom kampusu, te 
boljom organizacijom i strukturom studijskih programa i na tome će sveučilišna tijela i 
sastavnice poraditi u slijedećem razdoblju koristeći primjere dobre prakse iz okruženja 
i regije. Smještajni kapaciteti Kampusa, uz cjelogodišnje korištenje, osim mobilnosti 
studenata i nastavnika omogućuju i cjelogodišnje organiziranje neformalnih programa 
učenja na Sveučilištu (ljetnih škola, programa cjeloživotnog učenja, znanstvenih i 
stručnih konferencija, kampova i dr.). 
 
Na Sveučilištu su u proteklih nekoliko godina provedeni postupci vrednovanja kvalitete, 
cjelokupni je sustav za osiguravanje kvalitete (SOK) usklađen sa standardima koji se 
primjenjuju u EU, ali se provedba i utjecaj istraživanja kvalitete na prilagodbu studijskih 
programa i unaprjeđenje rada nastavnika može značajno poboljšati. Poboljšanja u 
funkcioniranju sustava za unaprjeđenje kvalitete očituju se u poticanju izvrsnosti u 
učenju i poučavanju, djelovanju u skladu s misijom i vizijom Sveučilišta, postizanju 
mjerila iz usvojene Strategije, ali isto tako na zadovoljstvu studenata, znanstvenika, 
nastavnika i djelatnika stručnih službi funkcioniranjem Sveučilišta. Isto tako, 
poboljšanja su nužna kako bi Sveučilište u Rijeci izborilo više autonomije i fleksibilnosti 
u pokretanju i akreditaciji studijskih programa, ali i u izboru znanstveno-nastavnog 
kadra na nacionalnoj razini te upravljanju raspoloživim kapacitetima. Postojeće 
procedure za samovrednovanje sastavnica razvijene na razini Sveučilišta i njihova 
provedba na sastavnicama kao i provedba unutarnje prosudbe sustava kvalitete kroz 
koju su prošle sastavnice Sveučilišta značajno su doprinijele unaprjeđenju kvalitete 
studiranja na Sveučilištu te čine kvalitetnu podlogu za pozitivan ishod provedbe 
vanjske neovisne periodične prosudbe SOK-a (na razini sastavnica i na razini 
Sveučilišta koje je certifikat dobilo) kao i reakreditacije sastavnica. 
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Smatram da su Sveučilište i sastavnice spremne za uvođenje sustavnog praćenja 
kvalitete i u znanstveno-istraživačkim aktivnostima, stručnim službama i rukovođenju i 
to kombinacijom samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Tome će svakako 
pridonijeti i novi Priručnik za kvalitetu kojeg je Odbor za kvalitetu Sveučilišta uskladio 
sa izmjenama ESG (Standards and guidelines for quality assurance in the European 
Higher Education Area) i promjenama u nacionalnoj regulativi.  
Sve ove aktivnosti vezane uz vrednovanje moraju imati dobru informatizacijsku 
podršku pri uvođenju i poštivanju osnovnih standarda uz maksimalnu pomoć i 
smanjenje administrativnog i formalnog opterećenja djelatnika na Sveučilištu. 
 
Programske smjernice: 
 

- Podići stopu završavanja studija uz brigu o kvaliteti postizanja jasno definiranih 
ishoda učenja; 

- Sveučilište će biti otvoreno za studentska pitanja i u suradnji sa Studentskim 
zborom osigurat će njihovo pravovremeno rješavanje uz unaprjeđenje 
studentskog standarda, te usustaviti različite vidove podrške kojima će 
pridonijeti uspješnijem studiranju;   

- U skladu s mogućnostima davat će potpore i stipendije studentima (posebno 
izvrsnim studentima i ranjivim skupinama) uz jasno definirane kriterije; 

- U suradnji s resornim ministarstvom, gospodarstvom, te kroz druga rješenja 
(vlastiti resursi, prijave na fondove EU) osigurati ostanak mladih, kvalitetnih 
nastavnika i istraživača, te spriječiti odljev mozgova; 

- Povećati broj studijskih programa na engleskom jeziku poglavito na diplomskim 
i integriranim studijima; 

- Osigurati nastavnom osoblju kontinuiranu edukaciju i mogućnosti za 
unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, po potrebi i kroz održavanje 
specijalističkih tečajeva i seminara uz primjenu tehnologije e-obrazovanja; 

- U suradnji s lokalnom zajednicom dodatno istaknuti važnost cjeloživotnoga 
obrazovanja i nastaviti s njegovim daljnjim razvojem; 

- Poticati osiguravanje kvalitete na svim razinama pazeći da uspostavljene 
procedure ne opterećuju dodatno birokratiziranjem prenapregnut sustav;  

- Poticati uspostavu združenih studijskih i „Double Degree“ programa, posebice 
poslijediplomskih, s partnerskim inozemnim sveučilištima; 

- Osigurati svim studentima bavljenje društvenim i kulturnim sadržajima i 
aktivnostima, te aktivno bavljenje sportom kao čimbenikom psihofizičkog 
razvoja i pokretanja socijalnih integracija. 
 

 
3. ZNANOST, ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I RAZVOJ 

 
Smatram da je najčvršći temelj i najsigurnija prilika i mogućnost da Sveučilište u Rijeci 
bude sveučilište s visokim intenzitetom istraživačke aktivnosti koje može provoditi 
transfer znanja, tehnologije i inovacija prema lokalnoj zajednici i privredi, a što je 
obećavano u nekoliko rektorskih mandata, upravo projekt Razvoj istraživačke 
infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK), kojeg vodim od 2009. 
godine (od njegove pripreme, prijave, provedbe do nadziranja). 
Naime, Sveučilište u Rijeci provelo je krajem 2015. spomenuti projekt financiran u 
iznosu od 180.182.048,91 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 
sufinanciran sredstvima Vlade RH. Radi se o najvećem projektu provedenom na 
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Sveučilištu u Rijeci, te jednom od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova 
Europske unije u Hrvatskoj općenito. Odobreni iznos nadmašuje sva kumulativna 
ulaganja u znanstvenu opremu na Sveučilištu u Rijeci do sada. Projekt je započeo 19. 
travnja 2014. godine, a završen je 18. prosinca 2015. s osnovnim ciljem povećanja 
konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva kroz unaprjeđenje istraživačke infrastrukture, 
što je u skladu s Lisabonskom strategijom, strategijom Europa 2020. i prioritetima 
Operativnog programa Regionalna konkurentnost. U tijeku je 5 godina nadziranja 
provedbe projekta od strane Europske komisije. 
 
Kroz projekt je nabavljena nova, modernizirana i nadopunjena postojeća istraživačka 
infrastruktura za sljedeće centre na Sveučilištu u Rijeci: Centar za visokopropusne 
tehnologije, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno 
računanje i modeliranje i laboratorije Građevinskog fakulteta. Nabavka opreme 
osigurava implementaciju novih metodologija i tehnologija u svim znanstvenim 
područjima s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci. Navedene 
aktivnosti već sada omogućavaju izvrsnost u razvoju, inovacijama i istraživanju, ali i 
povećanje broja znanstvenih projekata, a sve u cilju smanjenja regionalne 
nejednakosti u razini znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture uz 
uvažavanje pravila projekta i indikatora iz studije izvodljivosti.  
 
Laboratorijska oprema je izvrsna platforma istraživačima za umrežavanje s ostalim 
istraživačkim i obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj, Europi i svijetu te daljnji razvoj 
istraživačke suradnje s ciljnim skupinama. Upravo lokacija na trsatskom Sveučilišnom 
kampusu je središnja točka akademskoga života mnogobrojnih studenata i 
znanstvenika-istraživača Sveučilišta u Rijeci u kojem će biti izgrađen znanstveni i 
društveni mikrookoliš koji će potaknuti interdisciplinarnost u znanstvenom radu i 
studijskim programima.  
 
Da bi se što lakše upravljalo i pravilno provodilo projekt RISK, definirali smo Smjernice 
za rad na projektu za sve dionike uključene u provedbu projekta, te definirali strukturu 
upravljanja projektom gdje je u ovoj fazi nadziranja provedbe projekta poseban 
naglasak stavljen na direktora projekta i suradnju s privredom. Da bi se to postiglo 
neophodna je dodatna i pojačana promocija primjene znanstvene opreme 
znanstvenicima na sastavnicama Sveučilišta putem Senata, tematskih točaka 
Fakultetskih vijeća sastavnica, centara izvrsnosti, tribina, na radionicama Znanstvenih 
kolokvija, znanstvenim skupovima, gospodarskim forumima, nevladinim udrugama i sl. 
Izrada primjerenoga kataloga znanstvene opreme i njezina dostupnost generirat će 
multiplikacijski učinak na lokalne i regionalne tvrtke i institucije koji će surađivati sa 
Sveučilištem - ne samo kroz formalno istraživanje, već i kroz informalnu razmjenu 
tehnologije, kruženje istraživača između znanosti i privrede, osobnu suradnju i sl., te 
doprinijeti izgradnji ugleda Hrvatske kao centra visoke tehnologije koja dionicima 
omogućuje kvalitetnu podlogu za razvoj, privlačenje stranog kapitala i stručnjaka, te 
sprječavanje odljeva mozgova. 
 
Krajem prosinca 2016. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano 
predstavljanje rezultata provedbe Prioritetne osi 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskoga 
gospodarstva, Mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije u sklopu 
Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. gdje je spomenuti 
projekt (RISK) i njegove dosadašnje rezultate predstavila voditeljica projekta – prof. dr. 
sc. Nevenka Ožanić. Projekt je pohvaljen kao najuspješniji (od ukupno 59) veliki 
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projekt, najbolje vođen, s najviše povučenih sredstava i najmanjom financijskom 
korekcijom. 
 
Jednako tako važan projekt je Centar za translacijska medicinska istraživanja – 
TRANSMEDRI, koji je logičan nastavak projekta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci čija je realizacija započela projektom „Upgrading the capacities for research in 
translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka“, financiranog u 
okviru EU FP7 programa u razdoblju 2010.-2013. u iznosu od 1.85 mil. EUR-a, a koji 
je uz ostvarivanje zacrtanih ciljeva, ojačao i suradnju između Medicinskog fakulteta i 
KBC Rijeka, kao neodvojive nastavne i istraživačke baze. Kroz projekt je osnažena 
međunarodna suradnja s preko 20 institucija u inozemstvu.  
 
Strateškim odlukama Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta pokrenut je projekt 
Centra za translacijska medicinska istraživanja – TRANSMEDRI, kao okosnica razvoja 
budućeg „zdravstvenog kompleksa“ Sveučilišta u Rijeci u Kampusu na Trsatu. 
Nastavak rada na ostvarenju ideje translacijske medicine u Rijeci bio je prijava na javni 
poziv MZOS, što je i učinjeno u lipnju 2013. a uvrštenje na indikativnu listu uslijedilo je 
25. listopada 2013. Temeljem uvrštenja na listu, ostvarena je mogućnost prijave novog 
projekta sa svrhom izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje Centra, 
izrade studije izvodljivosti, plaćanja komunalnih i vodnih doprinosa, te ishođenje 
građevinske dozvole. Imenovana sam za voditelja projekta kojeg je prijavilo i provelo 
Sveučilište u Rijeci od travnja 2014. do travnja 2016., a sufinancirao Europski fond za 
regionalni razvoj u iznosu od 85% te 15% MZOS u ukupnoj vrijednosti od oko 3 mil. 
kuna. U iščekivanju smo objave poziva za izgradnju i opremanje istraživačke 
infrastrukture na koji ćemo prijaviti projekt za izgradnju i opremanje zgrade Centra za 
translacijsku medicinu Sveučilišta u Rijeci u partnerstvu s Medicinskim fakultetom u 
Rijeci vrijedan oko 300 mil. kuna. Prijava i provedba tog projekta bit će jedan od 
najvećih izazova u sljedećem mandatu. 
 
Centar za translacijska medicinska istraživanja Sveučilišta u Rijeci koji je osnovan 22. 
studenog 2016. godine predviđen je kao poveznica između istraživača zaposlenih na 
sastavnicama sveučilišta, istraživačkih kapaciteta i opreme Sveučilišnih odjela i 
centara izvrsnosti dobivenih kroz projekt RISK, Medicinskog fakulteta u Rijeci i 
Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predstavlja okosnicu za razvoj zdravstvene 
industrije.    
 
U Centru će biti omogućen vrhunski znanstveno-istraživački rad te njegovo 
povezivanje s gospodarstvom kroz transfer rezultata istraživanja. Osim znanstvene i 
obrazovne komponente, doprinosit će liječenju ili povećanju dobrobiti pacijenata, 
vezano uz bolesti i stanja koja su područje interesa Centra. Područja interesa unutar 
kojih će se vršiti istraživačke aktivnosti te formirati istraživačke skupine su: imunologija, 
onkologija, regenerativna medicina, funkcionalna neuroistraživanja. Uz istraživačke 
aktivnosti u spomenutim područjima, Centar TRANSMEDRI će imati i jedinicu za 
kliničko ispitivanje lijekova razine 1. i 2. te dijagnostičke usluge. Centar će biti usmjeren 
i na razvijanje suradnje s domaćim i inozemnim znanstveno-istraživačkim ustanovama 
i realizaciju domaćih i međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata. Nadalje, 
Centar će biti usmjeren i na usku suradnju i projekte s farmaceutskom industrijom u 
smislu kliničkih ispitivanja lijekova, a dio istraživačke djelatnosti bit će usmjeren na 
pružanje dijagnostičkih usluga. Gore navedene aktivnosti doprinijet će samoodrživosti 
i daljnjem razvoju Centra. Osim spomenutog, Centar će biti mjesto doktorske i poslije 
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doktorske znanstvene i visoko-tehnologijske izobrazbe zdravstvenog kadra koji će biti 
sposoban uvoditi nove tehnologije i metode liječenja u kliničku praksu. Samim time 
Centar TRANSMEDRI će omogućiti razvoj diferentne medicine i zdravstvenog turizma 
kao „zdravstvene industrije“ u Jadranskoj regiji.   
 
Među važne temelje znanstveno – istraživačkog rada u sljedećem mandatu svakako 
treba spomenuti Znanstvene centre izvrsnosti. Naime, među sedam centara 
znanstvene izvrsnosti našao se Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i 
cjepiva (CERVirVac), čiji je koordinator prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predstojnik Zavoda 
za histologiju i embriologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a kao partneri 
drugih centara tu je Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju, čiji je predstojnik 
prof. dr. sc. Siniša Volarević i Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, 
čiji je pročelnik prof. dr. sc. Amir Muzur, oba s Medicinskoga fakulteta u Rijeci. Cilj 
znanstvenih centara izvrsnosti je prepoznati i vrednovati istraživače i znanstvena 
istraživanja koja nose inovativnost, potencijal otkrića, odnosno moguću prekretnicu u 
znanstvenom istraživanju, a uz to su međunarodno relevantna u smislu kvalitete i vizije 
te usklađena sa strateškim potrebama i prioritetima Republike Hrvatske, odnosno 
ciljevima strategije Europa 2020 i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. 
 
Vrlo je važno dodati i da je Sveučilište u Rijeci, jedino u Hrvatskoj izravno ušlo u 
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku među mrežne institucije, 
zahvaljujući Dokumentacijsko-istraživačkom centru za europsku bioetiku "Fritz Jahr" 
(Sveučilište u Rijeci) i Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
(Medicinski fakultet u Rijeci). Centar je orijentiran prema približavanju američkih i 
europskih korijena bioetike, izradi "bioetičkih standarda" za optimalni suživot čovjeka i 
okoliša (na primjeru triju lokalnih zajednica sjevernog Jadrana) te uopće istraživanje 
integrativne bioetike kao discipline koja, uvažavajući znanstvene i van-znanstvene 
perspektive, kreira orijentacijsko znanje koje pomaže u rješavanju pitanja moderne 
medicine, znanosti i ekologije. 
 
U lipnju 2016. na Tehničkom je fakultetu u Rijeci predstavljen Projekt izrade projektne 
dokumentacije za Centar tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana vrijedan 532.500 
kuna i 85 % sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a predviđeno trajanje 
projekta je osam mjeseci. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Zlatan Car. Taj je projekt u 
osnovi predprojekt koji će pridonijeti provedbi velikog projekta uređenja Centra 
tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana vrijednog 5.180.951 EUR-a, financiranog iz EU 
fondova. Rezultat projekta bit će opremljeni i potpuno funkcionalni istraživački 
laboratoriji Tehničkog fakulteta u Rijeci, koji će osigurati interdisciplinarnu povezanost 
svih tehničkih područja na Sveučilištu u Rijeci, a znanstveno-istraživačkom osoblju i 
studentima omogućit će se razvoj i usvajanje specifičnih kompetencija, čime će se 
uvećati njihov akademski potencijal i ostvariti kvalitetnija suradnja s gospodarstvom 
kroz transfer znanja sa sveučilišta u privredu. 
 
Značajno je spomenuti i veliki razvojni projekt Znanstveno tehnologijskog parka II 
koji bi se gradio u fazama s ciljem omogućavanja transfera tehnologije od Sveučilišta 
prema gospodarstvu, ali i obrnuto, od gospodarstva prema Sveučilištu jer je Sveučilište 
u Rijeci prema svojoj strateškoj javnoj funkciji pokretač gospodarskog razvoja te 
relevantan partner i subjekt koji osigurava dvosmjerni transfer tehnologije i znanja.  
Planira se prostor bivše rafinerije na Mlaki površine 13 hektara prenamijeniti u 
znanstveno-tehnološki park unutar kojeg bi se paralelno razvijali različiti kulturni i 
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turistički sadržaji u suradnji INA-e, Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke. Ciljevi projekta 
su stvoriti uvjete za nova radna mjesta (6.000 radnih mjesta u industriji koja svoje 
poslovanje temelji na znanju i novim tehnologijama), privući strane tvrtke koje koriste 
napredne tehnologije, potaknuti i ubrzati razvoj domaćih tvrtki naprednih tehnologija, 
te promijeniti tehnološko težište gospodarstva Rijeke i riječkog prstena. Procjenjuje se 
da bi realizacija ovako zamišljenog projekta koštala oko 200 milijuna eura bez 
dekontaminacije zemljišta. 
 
U ovom je poglavlju neophodno spomenuti i projekt izgradnje Sveučilišne bolnice. 
I taj je projekt, od ogromne važnosti za Sveučilište u Rijeci, riječko, županijsko pa i 
hrvatsko zdravstvo. Sveučilišna bolnica na Trsatu kojom bi se problemi dislociranosti i 
otežanog funkcioniranja riječkog zdravstva uklonili, stajala bi prema procjenama 300 
milijuna EUR-a. Nova uprava Medicinskog fakulteta i svi djelatnici Fakulteta, u suradnji 
sa Sveučilištem, upravom KBC-a, te s predstavnicima lokalnih vlasti nastavit će raditi 
na konceptu nove bolnice funkcionalno integrirane u Sveučilište, što predstavlja 
apsolutni prioritet razvitka medicinske struke, znanosti i obrazovanja bez alternative. 
 
Valja istaknuti i preko 80 uspješno provedenih znanstvenih međunarodnih i EU 
projekata na Sveučilištu u Rijeci što garantira uspješne provedbe budućih znanstvenih 
i tehnologijskih projekata jer sveučilišne sastavnice bilježe porast broja prijava 
projekata u najzahtjevnijim i najprestižnijim europskim istraživačkim programima. Osim 
strukturnih fondova EU, Sveučilištu u Rijeci će biti na raspolaganju mogućnost 
natjecanja na istraživački fond Horizon 2020 te korištenje ekspertize i fondova kroz 
program Education and Training 2020. 
 
Da bi ovaj ogroman trud oko navedenih realiziranih projekata koji su sada u fazi 
nadziranja i onih koji su pred realizacijom imao smisla i bio kvalitetno valoriziran, a ne 
proizveo još moguće negativne učinke (financijske korekcije – povrat novca), razina 
istraživačkih aktivnosti mora biti daleko viša. Takav razvoj zahtijeva povećanje broja 
istraživača i svih istraživačkih kapaciteta, formiranje interdisciplinarnih timova, čvršće 
veze s gospodarstvom i usklađenu i preciznu pravnu dokumentaciju, što znači i 
osiguranje značajnijih dodatnih financijskih sredstava. Sredstva ću uz kvalitetno 
razrađene programe svakako zatražiti od resornog ministarstva, ali još više, kroz 
osiguranje dodatnih izvora financiranja (fondovi EU, industrija). Uspješnost dobivanja 
europskih i međunarodnih projekata (na tom smo području do sada pokazali izvrsne 
rezultate) bit će temeljni preduvjet za daljnji razvoj istraživačke izvrsnosti i postizanja 
zacrtanih ciljeva na Sveučilištu u Rijeci. Takvi projekti zahtijevaju ovakvo već dokazano 
iskustvo u pripremi kompetitivnih istraživačkih prijedloga, profesionalnu 
administrativnu potporu, ali i financijsko omogućavanje predfinanciranja projekata 
(osnivanje fondova za tu namjenu).  
 
Realizacija ovih zahtjevnih ciljeva i opsežnog posla zahtjeva timski rad odgovornih ljudi 
sastavnica sveučilišta, višu razinu odgovornosti od čelnika sastavnica u provođenju 
usvojenih strategija i planova, te definiranje mehanizama provjere i javnog 
prezentiranja. Funkcionalnom integriranju nije cilj centralizacija upravljanja na 
Sveučilištu već postizanje znatno boljeg rezultata s istim resursima i kroz angažiranje 
svih raspoloživih kapaciteta na Sveučilištu koji su trenutno samo dijelom iskorišteni. 
Primjer za to je suradnja na izradi Strategije, ali i velike mogućnosti kroz već dijelom 
integrirane sveučilišne servise (osnovan je velik broj centara s precizno definiranim 
zadacima), kroz izrade zajedničkih standarda u znanosti i obrazovanju, zajednički 
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nastupi u traženju suradnje s privredom, jačanje informacijsko-knjižničnog sustava, 
suradnja na širenju programa cjeloživotnog obrazovanja, jačanje društvenog, 
kulturnog i sportskog života na Sveučilištu i sl.  
 
Programske smjernice: 
 

- Sustavno, na svim sastavnicama, poticati korištenje postojeće znanstvene 
infrastrukture koncentrirane na Sveučilišnom kampusu kao akademskom 
središtu znanja, istraživanja i suradnje u cilju postizanja znanstvene i umjetničke 
izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti. 

- Osnažiti kapacitete i umrežiti administrativnu podršku za povlačenje sredstava 
za znanost i inovacije iz europskih i nacionalnih izvora uz poticanje prijavljivanja 
projekata i povezivanje istraživačkih programa na nacionalnoj i međunarodnoj 
razini; 

- Osigurati izbalansirano financiranje istraživačke i umjetničke izvrsnosti s ciljem 
uspostave inovativnih platformi na dodiru umjetnosti i znanosti; 

- Poticati razvoj temeljnih primijenjenih istraživanja neophodnih za produktivnu 
suradnju s gospodarstvom; 

- Poticati stvaranje uvjeta za učinkovitiji rad i znanstvena usavršavanja mladih 
znanstvenika uz ostvarenje podrške za prijavljivanje na nacionalne i 
međunarodne natječaje, te razvoj akademskog poduzetništva na zdravim 
etičkim temeljima kao i osnivanje spin-off poduzeća; 

- Promovirati Sveučilište u Rijeci konkretnim uspjesima i nagradama sveučilišnih 
znanstvenika, umjetnika, inovatora, društvenih aktivista i sportaša prvenstveno 
na vlastitom Sveučilištu ali i šire; 

- Poticati sudjelovanje Sveučilišta kao partnera i suosnivača u osmišljavanju, 
ustrojavanju i funkcioniranju znanstveno-tehnologijskog parka, sveučilišne 
bolnice i centara izvrsnosti.  
 

 
4. RAZVOJ INFRASTRUKTURE 

 
Smatram da je najvažniji događaj za Sveučilište u Rijeci i razvoj Rijeke kao 
sveučilišnog grada izgradnja Sveučilišnog kampusa koji predstavlja sveobuhvatan 
projekt s ciljem povećanja sveučilišnih kapaciteta i kvalitete u obrazovanju, znanosti, 
istraživanju i razvoju inovacije te poboljšanja standarda života studenata i ishoda 
učenja. Lokacijsko prostorna rješenja Kampusa idealna su. Makrolokacijski grad 
Rijeka i mikrolokacijski Trsat, povijesno, znamenitošću, smještajem i arhitekturom 
izvanredno pogoduju prostornim zahtjevima Kampusa Sveučilišta u Rijeci. Moderni i 
funkcionalni sveučilišni sadržaji i velik broj mladih ljudi daju pravi smisao jednom od 
najljepših dijelova grada Rijeke. Dodatno je, realizacijom velikih europskih 
infrastrukturnih projekata RISK, TRANSMEDRI i TRIS unaprjeđena znanstvena 
infrastruktura i potaknuta interdisciplinarnost u istraživačkim i sveučilišnim 
programima. Interakcija prirodnih i biomedicinskih znanosti s kliničkim istraživačkim 
potencijalom u novom Centru za translacijska medicinska istraživanja Sveučilišta u 
Rijeci i novoj Sveučilišnoj bolnici stvorit će izvrsnu bazu za razvoj biotehnoloških 
programa i novih malih poduzeća temeljenih na znanju. To vrijedi i za druge tehnološke 
programe. Novi profili visokoobrazovanih stručnjaka pratit će nove industrijske i 
tehnološke programe, ali i anticipirati razvoj tehnoloških programa budućnosti 
temeljenih na novim znanjima. Daljnja izgradnja Sveučilišnog kampusa i ulaganje u 
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istraživačke i sveučilišne obrazovne programe koji će privlačiti mlade ljude i osigurati 
razvoj njihovog intelektualnog i kreativnog potencijala najsigurnija je investicija za našu 
budućnost i ravnopravan položaj u europskoj zajednici naroda.  
 
Osim što se radi o novim prostorima i o boljim uvjetima rada, tu je prije svega riječ o 
transformaciji Sveučilišta u snažnu instituciju koja povezuje ljude i stvara nove kulture. 
Sveukupni je projekt izgradnje Sveučilišnog kampusa osmišljen kroz tri zasebne faze. 
U razdoblju 2002.-2008. uloženo je 490 milijuna kuna u izradu planske i projektne 
dokumentacije za izgradnju prve faze Sveučilišnog kampusa, uz dodatnih 90 milijuna 
kuna do 2012. za opremanje i stavljanje rekonstruiranih i novoizgrađenih objekata u 
funkciju. Bio je to izazovan zadatak zbog krize i financijskih problema izvođača radova. 
Osobno sam inzistirala i provela najbolje od loših rješenja ulaskom i stavljanjem u 
funkciju objekata s nedostacima. Naime, svako inzistiranje na potpunom izvršenju 
ugovorenih radova prije ulaska u prostor odgodilo bi useljenje na desetak godina, 
obzirom na krizu i okolnosti u građevinarstvu. Useljenje 4 fakulteta, 4 sveučilišna 
odjela, studentskog restorana i 3 studentska paviljona u Kampus, predstavljalo je 
iznimno zahtjevno organizacijsko promišljanje koje još uvijek nije u potpunosti 
dovršeno. I u narednom mandatu, procesu organiziranja Kampusa valja posvetiti 
posebnu pozornost uvođenjem prikladnog upravljačkog sustava. Izgrađeni i opremljeni 
objekti bili su temelj i uvjet za apliciranje na infrastrukturne fondove za nabavku 
kapitalne znanstvene opreme i izgradnju studentskoga smještaja.  
 
Nastavak izgradnje Kampusa ključan je za ostvarivanje razvojnih planova Sveučilišta 
definiranih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014 – 2020. te istaknutih u ovom programu.  
 
U drugoj fazi izgradnje Kampusa predviđen je: 
 

- Dovršetak objekata studentskog smještaja (3 objekta) – završetak izgradnje 
infrastrukture (prometnice i šetnice) i uređenje okoliša. 

- Izgradnja Društveno-kulturnog centra za koji je gotova dokumentacija i 
započeta, pa zaustavljena gradnja zbog traženja izmjene i dopune građevinske 
dozvole (nadopuna projekta). Naime, uvažene su potrebe otvaranja novih i 
planiranja budućih umjetničkih studija. Potpisan je ugovor o dodatnom 
projektiranju koje je završeno. Potrebno je još definirati dijelove projekta vezane 
uz akustiku i scensku tehniku i te su aktivnosti u tijeku. 

- Izgradnja Centra za translacijsku medicinu Sveučilišta u Rijeci za koji je 
dobivena građevinska dozvola, a Projekt (za sredstva za gradnju objekta) 
stavljen je na Indikativnu listu projekata prijavljenog na javni poziv za pripremu 
zalihe infrastrukturnih projekta za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-
2020.  

- Izgradnja Sveučilišne knjižnice za koju je izrađen prostorni program, nakon 
kojeg je potrebno pokrenuti provođenje općeg, javnog arhitektonskog natječaja 
za idejno rješenje Sveučilišne knjižnice. 

- Izgradnja Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija za koje je 
izrađen prostorni program. 

- Izgradnja Tehničkog fakulteta za kojeg su pripremljeni ulazni podaci za izradu 
prostornog programa koji je pred dovršetkom. 

- Izgradnja Ekonomskog fakulteta za koji je izrađen prostorni program. 
- Izgradnja Sportske dvorane za koju je napravljen Glavni projekt i pokrenut 

postupak za ishođenje građevinske dozvole.  
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- Izgradnja Otvorenih sportskih terena za koje je dobivena lokacijska dozvola i 
pokrenut postupak za izradu Glavnog projekta. 

- Priprema projekata za Studentski smještaj II faza (8 objekata) za koja su 
odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije, pripremljeni ulazni 
podaci za izradu prostornog programa i potpisan ugovor za izradu studije 
izvodljivosti.  

 
Planirana je i priprema projekta Znanstveno tehnologijskog parka II na prostoru bivše 
rafinerije na Mlaki u suradnji INA-e, Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke unutar kojeg bi 
se paralelno razvijali različiti kulturni i turistički sadržaji, te projekt izgradnje Sveučilišne 
bolnice u blizini Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Nastavljen je i program »Mini 
kampusa«, odnosno program izgradnje Međunarodnog centra za turizam i održivi 
razvoj Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.  
 
Intenzivno se radi i na drugim potrebnim pripremnim radnjama odnosno pripremama 
podloga za prijave budućih projekata vezanih uz Sveučilišni kampus: pripremi 
parcelacije, izmjene DPU-a, sklapanju ugovora o pravu građenja, eventualnom 
izvlaštenju privatnih čestica, izradi projektnih zadataka, raspisivanju javnih nabava za 
projektiranje i drugo, a prema izrađenom hodogramu aktivnosti. 
 
Programske smjernice: 
 

- Nastavak izgradnje i opremanja Sveučilišnog kampusa i drugih planiranih 
objekata uz maksimalno korištenje sredstava iz EU fondova, te razvojnih 
znanstvenih i tehnologijskih projekata; 

- Investicijsko održavanje objekata svih sastavnica na Sveučilištu u Rijeci; 
- Napraviti katalog (bazu podataka) znanstvene i druge opreme na Sveučilištu u 

Rijeci. 
 
 

5. USTROJ, UPRAVLJANJE I FINANCIJE 
 
 
Kako je već ranije spomenuto, Sveučilište u Rijeci sastoji se od 11 fakulteta (među 
kojima je i Akademija primijenjenih umjetnosti) i 4 sveučilišna odjela, te od niza drugih 
sastavnica na više lokacija što upravljanje čini prilično zahtjevnim i složenim. 
Svjedočimo činjenici da je u posljednje vrijeme smanjena učinkovitost i operativnost 
pojedinih tijela sveučilišta te da je došlo do multipliciranja i nerazumijevanja pojedinih 
postupaka, pa sveučilišni upravljački sustav s manjim teškoćama ispunjava ključne 
funkcije jer je nedovoljno djelotvoran. Osobno se zalažem za model decentraliziranog 
i jednoznačnog upravljanja s jasnim vodstvom i velikom osobnom odgovornošću 
rektora i uprave Sveučilišta prema svim sastavnicama, studentima i društvu, ali i 
odgovornost čelnika sastavnica i studenata prema Sveučilištu u Rijeci. Ove odnose 
treba definirati uspostavljanjem procedura koje osiguravaju djelotvornu provedbu 
donesenih odluka na tijelima Sveučilišta i vijećima sastavnica. To se može postići 
jedino visokom razinom administrativne podrške i svrsishodnog informatičkog sustava 
uz automatizaciju prikupljanja podataka na Sveučilištu i sastavnicama kako bi se 
mogle izvršiti sve složenije zadaće. 
 
Funkcionalna integracija je zaživjela u pojedinim područjima gdje se isprepleću 
aktivnosti i donošenje odluka na razini Sveučilišta i sastavnica, a odvijaju se prema 
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uhodanim procedurama. Ukidanje pravne osobnosti sastavnica nije nužan preduvjet 
razvojnih procesa na Sveučilištu već funkcionalnu integraciju treba dogovorno 
proširivati dalje, uređivanjem pojedinih funkcionalnih cjelina i službi gdje još uvijek ima 
dosta improvizacije. Tako je npr. nužna integracija na razini Sveučilišta vezana uz 
osiguranje standarda kvalitete i mehanizme unaprjeđenja kulture kvalitete na čemu 
Odbor za kvalitetu intenzivno radi. 
 
Koristeći primjere dobre prakse inzistirat ću na operativnosti sustava, ali i 
pojednostavljenju postupaka gdje god je to moguće uz naglašenu potrebu za 
odgovornost, etičnost, transparentnost, fleksibilnost, otvorenu koordinaciju i 
funkcionalnost da bi se osiguralo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Nastojat ću 
detektirati potrebe sastavnica koje su nastale neravnomjernim ulaganjem u prošlosti, 
a zatim izraditi akcijski plan unaprjeđenja stanja ujednačavanja razvoja. 
 
Smatram da su za dobro upravljanje Sveučilištem krucijalni dobro pripremljene i 
svrsishodne sjednice Senata Sveučilišta, koordinacije s dekanima po područjima 
djelovanja, koordinacije institucija koje djeluju na Sveučilišnom kampusu, resornih 
prodekana kroz sveučilišna tijela, ali za postizanje dobrih rezultata iznad svega je 
potrebna kvalitetna informiranost o svim aktivnostima, rizicima i rezultatima koje smo 
postigli.  
 
Doista bi bilo nepravedno reći da u protekla dva desetljeća država nije ulagala u 
Sveučilište u Rijeci, međutim onaj dio koji se odnosi na politiku ulaganja u ljude, razvoj 
ljudi i razvoj jezgri izvrsnosti nije dobro pokriven niti definiran. Na veća izdvajanja iz 
državnog proračuna u sljedećem razdoblju teško možemo računati pa ću se 
usredotočiti na sustavno traženje financiranja iz drugih izvora kao što su fondovi EU, 
zaklade, gospodarstvo, međunarodni znanstveni i razvojni programi koji pokrivaju 
znanstveno-istraživački rad, kulturu, umjetnost, mobilnost (ranije detaljnije navedeni) 
te razvoj ljudskoga potencijala koji mora biti u središtu brige i ulaganja Sveučilišta u 
Rijeci.  
 
Programske smjernice: 
 

- Inzistirati na kvalitetnoj pripremi i svrsishodnim sjednicama Senata Sveučilišta, 
koordinacijama s dekanima po područjima djelovanja, koordinacijama institucija 
koje djeluju na Sveučilišnom kampusu, resornih prodekana i drugih sveučilišnih 
tijela uz izvrsnu prohodnost informacija; 

- Poticati sustavno traženje financiranja iz drugih izvora osim iz državnog 
proračuna; 

- Provoditi uravnoteženo upravljanje Sveučilištem koristeći sinergiju, strateško 
planiranje i razvoj uz dogovorno rješavanje problema uvažavajući autonomiju 
sastavnica kao preduvjet učinkovitom poslovanju; 

- Poticati dogovorno proširenje funkcionalne integracije uređivanjem pojedinih 
funkcionalnih cjelina i službi gdje još uvijek ima previše improvizacije budući da 
ukidanje pravne osobnosti sastavnica nije nužan preduvjet razvojnih procesa 
na Sveučilištu;  

- Poticati partnerski odnos s državom i lokalnom upravom uz zaštitu svoje 
autonomije, integriteta i javnog dobra. 
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6. ZAKLJUČNO 
 
U ovome sam Programu dala kratki pregled i viđenje četverogodišnjeg razvoja 
Sveučilišta u Rijeci kao istraživačkog, prepoznatljivog, društveno odgovornog, 
učinkovitog i modernog, koji se temelji na relevantnim dokumentima na nacionalnoj i 
sveučilišnoj razini na kojima je radio velik broj stručnjaka unoseći u njih svoja znanja, 
iskustva, ekspertizu, svoju energiju i dobre namjere.  
 
Ponuđeni je Program odraz sadašnjeg stanja na Sveučilištu, započetih projekata, 
društvenog i gospodarskog stanja u državi s potencijalom (predviđanjem) da svi dionici 
Sveučilišta imaju snage i potencijala razviti i održati Sveučilište u Rijeci kao atraktivnu 
istraživačku visokoobrazovnu ustanovu i središnje mjesto znanstvenog, obrazovnog, 
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.     
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1. UVOD 

 

Dana 20. prosinca 2016. na 99. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u okviru točke 4 
dnevnog reda donesena je Odluka o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta 
u Rijeci. Na dužnost rektora kandidiram se kao prorektor za investicije i razvoj, a u 
prethodnom mandatu prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci.  

Uvjerena sam da sam svojim dosadašnjim doprinosom razvoju Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci i samog Sveučilišta u Rijeci, te svojim dosadašnjim značajnim i 
vidljivim rezultatima kroz rad na Fakultetu u znanstveno – nastavnom zvanju, vođenje 
Katedre za hidrotehniku i geotehniku, Zavoda za hidrotehniku i geotehniku, dekanstvo 
Fakulteta u dva mandata, članstvo u Radnoj skupini za pristupne pregovore Republike 
Hrvatske s Europskom unijom, sudjelovanje u Matičnom povjerenstvu u dva mandata, 
članstvo u Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora, suradništvo 
i članstvo u Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti, vođenje infrastrukturnih projekata 
vrijednih oko 400 milijuna kuna, vođenje međunarodnih projekata drugo (detaljnije u 
životopisu), stekla kompetencije i vještine, vrijedno iskustvo vođenja sastavnice 
Sveučilišta u Rijeci, europskih znanstvenih i infrastrukturnih projekata, te kao osoba s 
moralnim integritetom, visoke radne energije, lojalnosti i predanosti mogu obnašati 
tako odgovornu i zahtjevnu funkciju kakva je rektor Sveučilišta u Rijeci.  

Zahvaljujući navedenom stekla sam široki uvid u specifične probleme pojedinih 
sastavnica i jedinica na Sveučilištu, dobro poznajem zahtjeve vođenja i upravljanja 
institucija, te sam svjesna posla koji me očekuje ako mi ukažete svoje povjerenje i 
izaberete me na funkciju rektora Sveučilišta u Rijeci. Smatram da novi rektor mora 
posjedovati sposobnosti vođenja, sposobnost rada u timu i aktivno uključivanje svih 
dionika u rad, veliku sposobnost motiviranja, upravljanja i organiziranja, da bi zajedno 
ostvarili misiju i strateške ciljeve za dobrobit Sveučilišta u Rijeci. 

Sredinom 2013., ulaskom Republike Hrvatske u EU bitno su se promijenili i još uvijek 
se mijenjaju načini funkcioniranja javnih institucija. Naglasak je stavljen na odgovorno 
ponašanje svih korisnika javnih sredstva, na izrazitu financijsku disciplinu, te 
potpunu javnu odgovornost. Konkurencija u području visokog obrazovanja sada 
traži moderno sveučilište koje treba biti svjesno spomenutih okolnosti i biti na njih 
spremno odgovoriti. Upravo je to i linija vodilja mog Programa rada rektora za 
mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine u kojem bi Sveučilište u Rijeci svojim 
dosadašnjim i budućim rezultatima kao i iskustvima moglo biti uzor i putokaz mnogim 
institucijama u javnom sektoru u lokalnoj zajednici, regiji i šire.  
 
Europska unija je u strategiji rasta i razvoja za aktualno desetljeće - Europa 2020 
predstavila dugoročne globalne izazove i načine njihovog efikasnog svladavanja, 
ukazujući na potrebu za razvojem pametne, održive i uključive ekonomije, postavili su 
visoke zahtjeve i ispred obrazovanja, znanosti, istraživanja, razvoja i inovacija u svim 
znanstveno obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj. 
 
S ciljem odgovora na vlastite razvojne potrebe, potrebe regije u kojoj djeluje te 
uzimajući u obzir situaciju u Hrvatskoj na području obrazovanja i znanosti, Sveučilište 
u Rijeci svoj razvojni fokus treba staviti na stvaranje jakog regionalnog centra 
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obrazovanja i izvrsnosti, transformaciju u prepoznatljivo i moderno istraživačko 
sveučilište s visokom razinom istraživačke aktivnosti, osiguranja samoodrživog rasta, 
te na identificiranje i razvoj ključnih elemenata za pametnu specijalizaciju. 
 
Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. koju je Senat jednoglasno usvojio u travnju 
2014. godine na 64. sjednici Senata obvezujući je dokument za rektora pa ću kroz svoj 
Program pokušati istaknuti prioritete najvažnijih strateških zadataka, a sve u cilju 
stvaranja organizacijskog i regulativnog okvira za njezino provođenje. 
 
Ovaj program nije sveobuhvatan pregled svih aktivnosti koje Sveučilište treba provoditi 
u narednom mandatnom razdoblju već sažeti opis postojećeg stanja uz isticanje 
najvažnijih strateških prioriteta i smjernica za buduću sveučilišnu politiku temeljenu na 
uvažavanju različitosti svake sastavnice Sveučilišta, uz konstruktivan dijalog i 
opredjeljenje prema zajedničkim ciljevima. 
 
Zbog toga ovaj program za naredno mandatno razdoblje rektora Sveučilišta u Rijeci  
sadrži slijedeća poglavlja: 
 

1. Studiji, studenti i osiguranje kvalitete; 
2. Znanost, istraživanje, umjetnost i razvoj; 
3. Razvoj infrastrukture; 
4. Ustroj, upravljanje i financije. 

 
Temeljni dokumenti na koje se naslanja ovaj Program u prvom su redu Strategija 
Sveučilišta u Rijeci 2014 – 2020., zatim Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, 
Inovacijska strategija, Strategija pametne specijalizacije, Europa 2020, Obzor 2020, 
Horizon 2020, Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali i Operativni program - 
Konkurentnost i kohezija, te usuglašen s načelima na kojima se Sveučilište u Rijeci u 
svom poslovanju mora voditi: načelo javnoga dobra i odgovornosti, načelo 
akademskoga integriteta, načelo transparentnosti, načelo sustavnoga strateškog 
upravljanja, načelo samoodrživosti, načelo integriranosti, načelo izvrsnosti i 
međunarodne usporedivosti i načelo osiguranja kvalitete preuzimanjem odgovornosti 
za osobni i institucijski razvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. STUDIJI, STUDENTI I OSIGURANJE KVALITETE 
 
Uvažavajući Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. usvojenu 2014. godine, 
smatram da Sveučilište mora nastaviti provoditi aktivnosti koje će osigurati razvoj 
obrazovne i znanstvene izvrsnosti svih svojih sastavnica. Isto tako, kroz aktivnu 
suradnju s gospodarstvom i partnerstvima za razvoj zajednice Sveučilište mora 
doprinijeti stvaranju jakog regionalnog centra znanja i širiti svoj utjecaj i u nacionalnom 
i međunarodnom akademskom prostoru. 
 
U okviru Sveučilišta u Rijeci pored fakulteta i Sveučilišnih odjela koji u ovom trenutku 
provode 52 preddiplomska sveučilišna i stručna studija, 54 sveučilišna i stručna 
diplomska studija, 4 integrirana preddiplomska i diplomska sveučilišna studija, 34 
poslijediplomska specijalistička studija te 17 poslijediplomskih doktorskih studija 
djeluje i niz drugih sastavnica i jedinica čija je namjena kvalitetno i neometano odvijanje 
znanstveno-obrazovnih aktivnosti, transfer znanja i razvoj, povezivanje znanstveno-
istraživačkih potencijala s gospodarstvom te kvalitetan studentski život za oko 17.000 
studenata. Jednako tako, u tijeku su aktivnosti na širenju ponude programa visokog 
obrazovanja i studentske mobilnosti koji studentima omogućuju razvoj vlastitih 
potencijala u skladu sa svojim preferencijama. Ipak, ustrajnije treba krenuti i u 
organiziranje razlikovnih programa, programa cjeloživotnog učenja u suradnji s 
lokalnom zajednicom, te poboljšati (ponegdje i uspostaviti) suradnju s visokim 
učilištima u okruženju. 
 
U proteklom je razdoblju zabilježen trend rasta broja studijskih programa u svim 
ciklusima dok je trend broja studenata promjenjiv, odnosno nema kontinuirani trend 
kretanja. Ipak, u posljednjih 8 godina broj stranih studenata vrlo blago raste. Sveučilište 
u Rijeci mnogim mjerama pokušava olakšati pristup studijskim programima (npr. 
program „Solidarnost“ fonda „Aleksandar Abramov“), povećati učinkovitost studiranja 
(poboljšanje socijalne dimenzije studiranja Sveučilišta u Rijeci), kao i prolaznost 
studenata (unaprjeđenje prolaznosti studenata na Sveučilištu u Rijeci). Osim toga, 
razvija i sustav stipendiranja s posebnim naglaskom na pravednost, uključenost i 
unaprjeđenje studentskog standarda, a postoji i sustav kreditiranja studenata te 
programi ERASMUS za privlačenje studenata iz drugih zemalja EU, kao i odlazak 
naših studenata u druge zemlje EU, za nastavnike u cilju umrežavanja i usavršavanja 
nastavnika, te ERASMUS za nenastavno osoblje i ERASMUS plus (novi program za 
obrazovanje, usavršavanje i mlade). Sve je to sada izglednije uz osigurane smještajne 
kapacitete u Studentskom naselju Trsat. 
 
Ono što nam predstoji je ustrojavanje novih studija arhitekture i/ili okolišnog 
inženjerstva, umjetničkih studija, farmacije i zdravstvenih studija, te vrlo traženog 
studija geodezije, vodeći računa o iznalaženju načina osiguranja znanstveno-
nastavnog kadra za navedena područja. 
 
Pojedine su sastavnice uložile značajan napor u osnivanje studija na engleskom jeziku 
kako bi se studiranje u Rijeci značajnije internacionaliziralo. Namjeravam potaknuti i 
ostale sastavnice na takve aktivnosti uz napomenu da je potrebno vrednovati rad 
nastavnika koji izvode nastavu na stranom jeziku te osigurati centar ili neku drugu 
jedinicu koji bi nudio mogućnost unaprjeđenja znanja engleskog jezika nastavnika. 
Započetu edukaciju nastavnog osoblja na pojedinim sastavnicama treba proširiti i 
usustaviti kroz djelovanje sveučilišnog centra za obrazovanje nastavnika i razvoj 
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učenja na razini Sveučilišta. Neophodno je maksimalno iskoristiti potporu 
specijaliziranih sveučilišnih centara za informatičku podršku usmjerenu na podizanje 
razine e-učenja koje doprinosi kvaliteti nastave na svim razinama studiranja. 
 
Najjači adut i temelj za ostvarenje spomenutih aktivnosti i nastavka pozitivnih trendova 
predstavlja projekt kojeg vodim i koji je pred realizacijom je „Studentski smještaj na 
Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza“. Projektni prijedlog je prijavljen na natječaj 
Europskog fonda za regionalni razvoj – Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje 
infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju. Početak 
provedbe projekta bio je u siječnju 2015. godine, a planirani završetak u travnju 2017. 
godine. Ukupan iznos prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga iznosi 
178.629.017,85 kuna. Iako je Sveučilište u Rijeci nositelj projekta, izgrađenim 
smještajnim objektima upravlja od 20. rujna 2016. Studentski centar Sveučilišta u 
Rijeci. Naime, u posljednjih 50-ak godina Studentski centar se brine za studentski 
smještaj te osigurava životni standard studenata na Sveučilištu u Rijeci. Projekt 
obuhvaća gradnju triju paviljona i prateće infrastrukture čiji je korisnik akademska 
zajednica Sveučilišta odnosno studenti sveučilišnih sastavnica, odjela i centara, 
sudionici sveučilišnih ljetnih škola i sveučilišnih programa te gostujući profesori i 
znanstvenici. Prvi korisnici novog studentskog naselja bili su studenti-sportaši sudionici 
3. Europskih sveučilišnih sportskih igara Zagreb – Rijeka, održanih u srpnju 2016.  Sve 
tri zgrade su namijenjene studentskom smještaju, a jedine dodatne funkcije vezane su 
za društvene usluge potrebne studentima kako bi im se omogućio visoki standard 
života u skladu sa suvremenim zahtjevima i potrebama poput trim dvorane, učionice, 
čajne kuhinje, praonice te sadržaji vezani uz upravu Studentskog centra. Ukupan 
kapacitet objekata iznosi 754 nove smještajne jedinice, od čega je 24 apartmana 
namijenjeno gostujućim predavačima i istraživačima, a 730 smještajnih jedinica je 
namijenjeno redovnim studentima, od čega je minimalno 50% kapaciteta namijenjeno 
isključivo studentima u nepovoljnom položaju (slabijeg socio-ekonomskog statusa te 
osobe s invaliditetom).  
 
Važno je napomenuti da će se smještajne jedinice u sklopu paviljona namijenjene 
ostalim kategorijama redovnih studenata prilagođavati potražnji, ali i potrebama 
studenata Sveučilišta u Rijeci. Naime, iako je 378 smještajnih jedinica isključivo 
namijenjeno studentima u nepovoljnom položaju realno je očekivati da će broj 
smještajnih jedinica koje će koristiti studenti u nepovoljnom položaju biti i veći. Sobe 
su opremljene priključcima za pristup internetu, a zgrade su projektirane uzimajući u 
obzir načela energetske učinkovitosti.  
 
Opći cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture studentskog smještaja, povećanje 
kapaciteta studentskih domova na području Primorsko-goranske županije, osiguranje 
pristupa visokom obrazovanju za studente u nepovoljnom položaju te povećanje 
konkurentnosti obrazovne infrastrukture na Sveučilištu u Rijeci.  
Već su sada dijelom ostvareni, a u narednom razdoblju očekuje se i potpuno ostvarenje 
sljedećih specifičnih doprinosa:  
 

- Veća dostupnost visokog obrazovanja studentima slabijeg socio-
ekonomskog statusa, osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama,  

- Smanjenje troškova studiranja i podizanje studentskog standarda 
reduciranjem potrebe za stanovanjem u privatnom smještaju,  
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- Povećanje dostupnosti modernih smještajnih kapaciteta u studentskim 
domovima za studente i druge korisnike, poput gostujućih predavača i 
istraživača,  

- Povećanje učinaka studiranja i znanstveno-istraživačke djelatnosti kroz 
poboljšanje infrastrukture i kvalitete usluga,  

- Omogućavanje kvalitetnih uvjeta za mobilnost studenata i znanstvenika,  
- Stvaranje poticajnog okruženja, koje će pospješiti interakciju te razmjenu 

znanja i iskustava korisnika Sveučilišnog kampusa,  
- Omogućavanje jednakosti studenata u programima razmjene, a u cilju veće 

integracije u Europski istraživački prostor (ERA),  
- Jačanje prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci i njenih sastavnica, a samim 

time i povećanje konkurentnosti obrazovne infrastrukture na Kampusu 
Sveučilišta u Rijeci optimalnom kombinacijom objekata i sadržaja.  

     
Kroz realizaciju infrastrukturnog Europskog projekta - Razvoj istraživačke 
infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci inzistirat ću na uključenju naših 
studenata u istraživanje i inovacijske projekte prilagodbom studijskih programa 
fokusiranih na ishod, a sve u svrhu postizanja najboljih rezultata. To će posljedično 
pridonijeti i povećanju broja doktorskih studenata na Sveučilištu. Izrada standarda 
vezanih uz provedbu doktorskih studija i definiranje kriterija po područjima za mentore, 
izradu kojih sam koordinirala, svakako je pomogla, ali nije dovoljna. Stoga će u 
sljedećem razdoblju biti nužno zajednički definirati i provesti kvalitetne politike i u dijelu 
doktorskih studija.  
 
Naime, svjesna činjenice da se doktorski studiji na Sveučilištu u Rijeci velikim dijelom 
provode suprotno trendovima, preporukama i praksi u Europskom istraživačkom 
prostoru, na inicijativu Povjerenstva za poslijediplomske studije, čiji sam rad 
koordinirala, provelo se 2011. vrednovanje doktorskih studija temeljeno na samoanalizi 
nositelja studija, anketiranju doktorskih studenata, vanjskom vrednovanju, te planu 
reformiranja i razvoja doktorskog studija uz definirane pokazatelje - mentorski 
kapacitet i sustavnu brigu mentora o napredovanju, kriteriji za izbor mentora, trajanje 
studija do doktorske diplome, ulaganja u doktorski studij i doktorande, osiguravanje 
boravka na drugim znanstvenim institucijama, uključenost sudjelovanja u doktorskom 
studiju i mentorstva u normu nastavnika te evaluaciju sukladnu projektu „Strategija 
ljudskih resursa za istraživače“, kojim se znanost evaluira putem provođenja akcijskog 
plana. Sveučilište u Rijeci dobilo je prvo u Hrvatskoj priznanje „HR Excellence in 
research“ upravo zahvaljujući spomenutom projektu voditeljice prof. dr. sc. Snježane 
Prijić Samaržije.     
 
Utvrđeno je da u doktorskim programima na Sveučilištu u Rijeci nisu dobro definirane 
kompetencije doktoranada i ishodi učenja, da nema novih nacionalnih istraživačkih 
projekata pa nema ni kvalitetnih doktorata, da se obrazovanje, a pogotovo ono na III. 
znanstvenoj razini odvojilo od stvarnog života i potreba gospodarstva, te da dobivamo 
doktorate koji su sami sebi svrha. Zbog toga je na prijedlog Povjerenstva Senat 
Sveučilišta u Rijeci usvojio mjere za poboljšanje doktorskih studija koje smo kroz rad 
Savjeta za znanost najvećim dijelom i proveli, a čeka nas još ogroman posao vezan 
uz doktorske škole, prvenstveno definiranje zakonodavnog okvira i dogovora 
sastavnica oko forme i funkcioniranja iste. U tijeku su reakreditacije doktorskih studija 
na nacionalnoj razini temeljene na kriterijima u izradi kojih sam sudjelovala kao član 
Povjerenstva. Rezultat i aktivnosti koje će uslijediti usmjerit ću na poboljšanje sustava 
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dobivanja radnih mjesta mladih znanstvenika, mentorstva i supervizije, povećanje 
broja kolaborativnih doktorata, te vrednovanja znanstvenoga rada na način da 
nadareni znanstvenici ostaju u sustavu ali uz mobilnost koja ga oplemenjuje.  
 
Definiranje svih spomenutih aktivnosti mora uvažavati potrebu studenata za slobodnim 
vremenom, odmorom, zabavom i sportskim aktivnostima, ali i definiranim rješenjem 
pitanja zdravstvene zaštite studenata koji dolaze izvan Primorsko goranske županije. 
U tu je svrhu na iterativnu listu EU programa prijavljena izgradnja Sportske dvorane za 
koju je izrađena projektna dokumentacija i pokrenut postupak za ishođenje 
građevinske dozvole. Za otvorene sportske terene - I. faza – dobivena je lokacijska 
dozvola i pokrenut postupak za izradu Glavnog projekta. Za Društveno-kulturni centar 
– gotova je dokumentacija i započeta i zaustavljena gradnja (Sveučilište u Rijeci će 
zatražiti izmjenu i dopunu građevinske dozvole radi izmjene projekta zbog uvažavanja 
okolnosti otvaranja novih i planiranja budućih umjetničkih studija). Potpisan je ugovor 
o dodatnom projektiranju koje je pri kraju. Potrebno je još definirati dijelove projekta 
vezane uz akustiku i scensku tehniku, a za Studentski smještaj – II faza (8 objekata) – 
odobrena su sredstva za izradu projektne dokumentacije, pripremljeni su ulazni podaci 
za izradu prostornog programa, te potpisan ugovor za izradu studije izvodljivosti. Sve 
će spomenute aktivnosti biti dogovorene sa studentskim organizacijama na 
Sveučilištu, posebice Studentskim zborom, čije je djelovanje na impresivnoj razini 
(kulturne, sportske i zabavne aktivnosti) te mogu poslužiti kao primjer kako se može 
kombinirati autonomnost i djelovanje u skladu sa strateškim ciljevima Sveučilišta. 
 
Što se interne i vanjske mobilnosti studenata tiče, sadašnju razinu je moguće povećati 
korištenjem novih kapaciteta studentskog smještaja u Sveučilišnom kampusu, te 
boljom organizacijom i strukturom studijskih programa i na tome će sveučilišna tijela i 
sastavnice poraditi u slijedećem razdoblju koristeći primjere dobre prakse iz okruženja 
i regije. Smještajni kapaciteti Kampusa, uz cjelogodišnje korištenje, osim mobilnosti 
studenata i nastavnika omogućuju i cjelogodišnje organiziranje neformalnih programa 
učenja na Sveučilištu (ljetnih škola, programa cjeloživotnog učenja, znanstvenih i 
stručnih konferencija, kampova i dr.). 
 
Na Sveučilištu su u proteklih nekoliko godina provedeni postupci vrednovanja kvalitete, 
cjelokupni je sustav za osiguravanje kvalitete (SOK) usklađen sa standardima koji se 
primjenjuju u EU, ali se provedba i utjecaj istraživanja kvalitete na prilagodbu studijskih 
programa i unaprjeđenje rada nastavnika može značajno poboljšati. Poboljšanja u 
funkcioniranju sustava za unaprjeđenje kvalitete očituju se u poticanju izvrsnosti u 
učenju i poučavanju, djelovanju u skladu s misijom i vizijom Sveučilišta, postizanju 
mjerila iz usvojene Strategije, ali isto tako na zadovoljstvu studenata, znanstvenika, 
nastavnika i djelatnika stručnih službi funkcioniranjem Sveučilišta. Isto tako, 
poboljšanja su nužna kako bi Sveučilište u Rijeci izborilo više autonomije i fleksibilnosti 
u pokretanju i akreditaciji studijskih programa, ali i u izboru znanstveno-nastavnog 
kadra na nacionalnoj razini te upravljanju raspoloživim kapacitetima. Postojeće 
procedure za samovrednovanje sastavnica razvijene na razini Sveučilišta i njihova 
provedba na sastavnicama kao i provedba unutarnje prosudbe sustava kvalitete kroz 
koju su prošle sastavnice Sveučilišta značajno su doprinijele unaprjeđenju kvalitete 
studiranja na Sveučilištu te čine kvalitetnu podlogu za pozitivan ishod provedbe 
vanjske neovisne periodične prosudbe SOK-a (na razini sastavnica i na razini 
Sveučilišta koje je certifikat dobilo) kao i reakreditacije sastavnica. 
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Smatram da su Sveučilište i sastavnice spremne za uvođenje sustavnog praćenja 
kvalitete i u znanstveno-istraživačkim aktivnostima, stručnim službama i rukovođenju i 
to kombinacijom samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Tome će svakako 
pridonijeti i novi Priručnik za kvalitetu kojeg je Odbor za kvalitetu Sveučilišta uskladio 
sa izmjenama ESG (Standards and guidelines for quality assurance in the European 
Higher Education Area) i promjenama u nacionalnoj regulativi.  
Sve ove aktivnosti vezane uz vrednovanje moraju imati dobru informatizacijsku 
podršku pri uvođenju i poštivanju osnovnih standarda uz maksimalnu pomoć i 
smanjenje administrativnog i formalnog opterećenja djelatnika na Sveučilištu. 
 
Programske smjernice: 
 

- Podići stopu završavanja studija uz brigu o kvaliteti postizanja jasno definiranih 
ishoda učenja; 

- Sveučilište će biti otvoreno za studentska pitanja i u suradnji sa Studentskim 
zborom osigurat će njihovo pravovremeno rješavanje uz unaprjeđenje 
studentskog standarda, te usustaviti različite vidove podrške kojima će 
pridonijeti uspješnijem studiranju;   

- U skladu s mogućnostima davat će potpore i stipendije studentima (posebno 
izvrsnim studentima i ranjivim skupinama) uz jasno definirane kriterije; 

- U suradnji s resornim ministarstvom, gospodarstvom, te kroz druga rješenja 
(vlastiti resursi, prijave na fondove EU) osigurati ostanak mladih, kvalitetnih 
nastavnika i istraživača, te spriječiti odljev mozgova; 

- Povećati broj studijskih programa na engleskom jeziku poglavito na diplomskim 
i integriranim studijima; 

- Osigurati nastavnom osoblju kontinuiranu edukaciju i mogućnosti za 
unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, po potrebi i kroz održavanje 
specijalističkih tečajeva i seminara uz primjenu tehnologije e-obrazovanja; 

- U suradnji s lokalnom zajednicom dodatno istaknuti važnost cjeloživotnoga 
obrazovanja i nastaviti s njegovim daljnjim razvojem; 

- Poticati osiguravanje kvalitete na svim razinama pazeći da uspostavljene 
procedure ne opterećuju dodatno birokratiziranjem prenapregnut sustav;  

- Poticati uspostavu združenih studijskih i „Double Degree“ programa, posebice 
poslijediplomskih, s partnerskim inozemnim sveučilištima; 

- Osigurati svim studentima bavljenje društvenim i kulturnim sadržajima i 
aktivnostima, te aktivno bavljenje sportom kao čimbenikom psihofizičkog 
razvoja i pokretanja socijalnih integracija. 
 

 
3. ZNANOST, ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I RAZVOJ 

 
Smatram da je najčvršći temelj i najsigurnija prilika i mogućnost da Sveučilište u Rijeci 
bude sveučilište s visokim intenzitetom istraživačke aktivnosti koje može provoditi 
transfer znanja, tehnologije i inovacija prema lokalnoj zajednici i privredi, a što je 
obećavano u nekoliko rektorskih mandata, upravo projekt Razvoj istraživačke 
infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK), kojeg vodim od 2009. 
godine (od njegove pripreme, prijave, provedbe do nadziranja). 
Naime, Sveučilište u Rijeci provelo je krajem 2015. spomenuti projekt financiran u 
iznosu od 180.182.048,91 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 
sufinanciran sredstvima Vlade RH. Radi se o najvećem projektu provedenom na 
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Sveučilištu u Rijeci, te jednom od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova 
Europske unije u Hrvatskoj općenito. Odobreni iznos nadmašuje sva kumulativna 
ulaganja u znanstvenu opremu na Sveučilištu u Rijeci do sada. Projekt je započeo 19. 
travnja 2014. godine, a završen je 18. prosinca 2015. s osnovnim ciljem povećanja 
konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva kroz unaprjeđenje istraživačke infrastrukture, 
što je u skladu s Lisabonskom strategijom, strategijom Europa 2020. i prioritetima 
Operativnog programa Regionalna konkurentnost. U tijeku je 5 godina nadziranja 
provedbe projekta od strane Europske komisije. 
 
Kroz projekt je nabavljena nova, modernizirana i nadopunjena postojeća istraživačka 
infrastruktura za sljedeće centre na Sveučilištu u Rijeci: Centar za visokopropusne 
tehnologije, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno 
računanje i modeliranje i laboratorije Građevinskog fakulteta. Nabavka opreme 
osigurava implementaciju novih metodologija i tehnologija u svim znanstvenim 
područjima s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci. Navedene 
aktivnosti već sada omogućavaju izvrsnost u razvoju, inovacijama i istraživanju, ali i 
povećanje broja znanstvenih projekata, a sve u cilju smanjenja regionalne 
nejednakosti u razini znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture uz 
uvažavanje pravila projekta i indikatora iz studije izvodljivosti.  
 
Laboratorijska oprema je izvrsna platforma istraživačima za umrežavanje s ostalim 
istraživačkim i obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj, Europi i svijetu te daljnji razvoj 
istraživačke suradnje s ciljnim skupinama. Upravo lokacija na trsatskom Sveučilišnom 
kampusu je središnja točka akademskoga života mnogobrojnih studenata i 
znanstvenika-istraživača Sveučilišta u Rijeci u kojem će biti izgrađen znanstveni i 
društveni mikrookoliš koji će potaknuti interdisciplinarnost u znanstvenom radu i 
studijskim programima.  
 
Da bi se što lakše upravljalo i pravilno provodilo projekt RISK, definirali smo Smjernice 
za rad na projektu za sve dionike uključene u provedbu projekta, te definirali strukturu 
upravljanja projektom gdje je u ovoj fazi nadziranja provedbe projekta poseban 
naglasak stavljen na direktora projekta i suradnju s privredom. Da bi se to postiglo 
neophodna je dodatna i pojačana promocija primjene znanstvene opreme 
znanstvenicima na sastavnicama Sveučilišta putem Senata, tematskih točaka 
Fakultetskih vijeća sastavnica, centara izvrsnosti, tribina, na radionicama Znanstvenih 
kolokvija, znanstvenim skupovima, gospodarskim forumima, nevladinim udrugama i sl. 
Izrada primjerenoga kataloga znanstvene opreme i njezina dostupnost generirat će 
multiplikacijski učinak na lokalne i regionalne tvrtke i institucije koji će surađivati sa 
Sveučilištem - ne samo kroz formalno istraživanje, već i kroz informalnu razmjenu 
tehnologije, kruženje istraživača između znanosti i privrede, osobnu suradnju i sl., te 
doprinijeti izgradnji ugleda Hrvatske kao centra visoke tehnologije koja dionicima 
omogućuje kvalitetnu podlogu za razvoj, privlačenje stranog kapitala i stručnjaka, te 
sprječavanje odljeva mozgova. 
 
Krajem prosinca 2016. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano 
predstavljanje rezultata provedbe Prioritetne osi 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskoga 
gospodarstva, Mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije u sklopu 
Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. gdje je spomenuti 
projekt (RISK) i njegove dosadašnje rezultate predstavila voditeljica projekta – prof. dr. 
sc. Nevenka Ožanić. Projekt je pohvaljen kao najuspješniji (od ukupno 59) veliki 
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projekt, najbolje vođen, s najviše povučenih sredstava i najmanjom financijskom 
korekcijom. 
 
Jednako tako važan projekt je Centar za translacijska medicinska istraživanja – 
TRANSMEDRI, koji je logičan nastavak projekta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci čija je realizacija započela projektom „Upgrading the capacities for research in 
translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka“, financiranog u 
okviru EU FP7 programa u razdoblju 2010.-2013. u iznosu od 1.85 mil. EUR-a, a koji 
je uz ostvarivanje zacrtanih ciljeva, ojačao i suradnju između Medicinskog fakulteta i 
KBC Rijeka, kao neodvojive nastavne i istraživačke baze. Kroz projekt je osnažena 
međunarodna suradnja s preko 20 institucija u inozemstvu.  
 
Strateškim odlukama Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta pokrenut je projekt 
Centra za translacijska medicinska istraživanja – TRANSMEDRI, kao okosnica razvoja 
budućeg „zdravstvenog kompleksa“ Sveučilišta u Rijeci u Kampusu na Trsatu. 
Nastavak rada na ostvarenju ideje translacijske medicine u Rijeci bio je prijava na javni 
poziv MZOS, što je i učinjeno u lipnju 2013. a uvrštenje na indikativnu listu uslijedilo je 
25. listopada 2013. Temeljem uvrštenja na listu, ostvarena je mogućnost prijave novog 
projekta sa svrhom izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje Centra, 
izrade studije izvodljivosti, plaćanja komunalnih i vodnih doprinosa, te ishođenje 
građevinske dozvole. Imenovana sam za voditelja projekta kojeg je prijavilo i provelo 
Sveučilište u Rijeci od travnja 2014. do travnja 2016., a sufinancirao Europski fond za 
regionalni razvoj u iznosu od 85% te 15% MZOS u ukupnoj vrijednosti od oko 3 mil. 
kuna. U iščekivanju smo objave poziva za izgradnju i opremanje istraživačke 
infrastrukture na koji ćemo prijaviti projekt za izgradnju i opremanje zgrade Centra za 
translacijsku medicinu Sveučilišta u Rijeci u partnerstvu s Medicinskim fakultetom u 
Rijeci vrijedan oko 300 mil. kuna. Prijava i provedba tog projekta bit će jedan od 
najvećih izazova u sljedećem mandatu. 
 
Centar za translacijska medicinska istraživanja Sveučilišta u Rijeci koji je osnovan 22. 
studenog 2016. godine predviđen je kao poveznica između istraživača zaposlenih na 
sastavnicama sveučilišta, istraživačkih kapaciteta i opreme Sveučilišnih odjela i 
centara izvrsnosti dobivenih kroz projekt RISK, Medicinskog fakulteta u Rijeci i 
Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predstavlja okosnicu za razvoj zdravstvene 
industrije.    
 
U Centru će biti omogućen vrhunski znanstveno-istraživački rad te njegovo 
povezivanje s gospodarstvom kroz transfer rezultata istraživanja. Osim znanstvene i 
obrazovne komponente, doprinosit će liječenju ili povećanju dobrobiti pacijenata, 
vezano uz bolesti i stanja koja su područje interesa Centra. Područja interesa unutar 
kojih će se vršiti istraživačke aktivnosti te formirati istraživačke skupine su: imunologija, 
onkologija, regenerativna medicina, funkcionalna neuroistraživanja. Uz istraživačke 
aktivnosti u spomenutim područjima, Centar TRANSMEDRI će imati i jedinicu za 
kliničko ispitivanje lijekova razine 1. i 2. te dijagnostičke usluge. Centar će biti usmjeren 
i na razvijanje suradnje s domaćim i inozemnim znanstveno-istraživačkim ustanovama 
i realizaciju domaćih i međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata. Nadalje, 
Centar će biti usmjeren i na usku suradnju i projekte s farmaceutskom industrijom u 
smislu kliničkih ispitivanja lijekova, a dio istraživačke djelatnosti bit će usmjeren na 
pružanje dijagnostičkih usluga. Gore navedene aktivnosti doprinijet će samoodrživosti 
i daljnjem razvoju Centra. Osim spomenutog, Centar će biti mjesto doktorske i poslije 
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doktorske znanstvene i visoko-tehnologijske izobrazbe zdravstvenog kadra koji će biti 
sposoban uvoditi nove tehnologije i metode liječenja u kliničku praksu. Samim time 
Centar TRANSMEDRI će omogućiti razvoj diferentne medicine i zdravstvenog turizma 
kao „zdravstvene industrije“ u Jadranskoj regiji.   
 
Među važne temelje znanstveno – istraživačkog rada u sljedećem mandatu svakako 
treba spomenuti Znanstvene centre izvrsnosti. Naime, među sedam centara 
znanstvene izvrsnosti našao se Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i 
cjepiva (CERVirVac), čiji je koordinator prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predstojnik Zavoda 
za histologiju i embriologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a kao partneri 
drugih centara tu je Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju, čiji je predstojnik 
prof. dr. sc. Siniša Volarević i Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, 
čiji je pročelnik prof. dr. sc. Amir Muzur, oba s Medicinskoga fakulteta u Rijeci. Cilj 
znanstvenih centara izvrsnosti je prepoznati i vrednovati istraživače i znanstvena 
istraživanja koja nose inovativnost, potencijal otkrića, odnosno moguću prekretnicu u 
znanstvenom istraživanju, a uz to su međunarodno relevantna u smislu kvalitete i vizije 
te usklađena sa strateškim potrebama i prioritetima Republike Hrvatske, odnosno 
ciljevima strategije Europa 2020 i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. 
 
Vrlo je važno dodati i da je Sveučilište u Rijeci, jedino u Hrvatskoj izravno ušlo u 
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku među mrežne institucije, 
zahvaljujući Dokumentacijsko-istraživačkom centru za europsku bioetiku "Fritz Jahr" 
(Sveučilište u Rijeci) i Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
(Medicinski fakultet u Rijeci). Centar je orijentiran prema približavanju američkih i 
europskih korijena bioetike, izradi "bioetičkih standarda" za optimalni suživot čovjeka i 
okoliša (na primjeru triju lokalnih zajednica sjevernog Jadrana) te uopće istraživanje 
integrativne bioetike kao discipline koja, uvažavajući znanstvene i van-znanstvene 
perspektive, kreira orijentacijsko znanje koje pomaže u rješavanju pitanja moderne 
medicine, znanosti i ekologije. 
 
U lipnju 2016. na Tehničkom je fakultetu u Rijeci predstavljen Projekt izrade projektne 
dokumentacije za Centar tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana vrijedan 532.500 
kuna i 85 % sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a predviđeno trajanje 
projekta je osam mjeseci. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Zlatan Car. Taj je projekt u 
osnovi predprojekt koji će pridonijeti provedbi velikog projekta uređenja Centra 
tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana vrijednog 5.180.951 EUR-a, financiranog iz EU 
fondova. Rezultat projekta bit će opremljeni i potpuno funkcionalni istraživački 
laboratoriji Tehničkog fakulteta u Rijeci, koji će osigurati interdisciplinarnu povezanost 
svih tehničkih područja na Sveučilištu u Rijeci, a znanstveno-istraživačkom osoblju i 
studentima omogućit će se razvoj i usvajanje specifičnih kompetencija, čime će se 
uvećati njihov akademski potencijal i ostvariti kvalitetnija suradnja s gospodarstvom 
kroz transfer znanja sa sveučilišta u privredu. 
 
Značajno je spomenuti i veliki razvojni projekt Znanstveno tehnologijskog parka II 
koji bi se gradio u fazama s ciljem omogućavanja transfera tehnologije od Sveučilišta 
prema gospodarstvu, ali i obrnuto, od gospodarstva prema Sveučilištu jer je Sveučilište 
u Rijeci prema svojoj strateškoj javnoj funkciji pokretač gospodarskog razvoja te 
relevantan partner i subjekt koji osigurava dvosmjerni transfer tehnologije i znanja.  
Planira se prostor bivše rafinerije na Mlaki površine 13 hektara prenamijeniti u 
znanstveno-tehnološki park unutar kojeg bi se paralelno razvijali različiti kulturni i 
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turistički sadržaji u suradnji INA-e, Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke. Ciljevi projekta 
su stvoriti uvjete za nova radna mjesta (6.000 radnih mjesta u industriji koja svoje 
poslovanje temelji na znanju i novim tehnologijama), privući strane tvrtke koje koriste 
napredne tehnologije, potaknuti i ubrzati razvoj domaćih tvrtki naprednih tehnologija, 
te promijeniti tehnološko težište gospodarstva Rijeke i riječkog prstena. Procjenjuje se 
da bi realizacija ovako zamišljenog projekta koštala oko 200 milijuna eura bez 
dekontaminacije zemljišta. 
 
U ovom je poglavlju neophodno spomenuti i projekt izgradnje Sveučilišne bolnice. 
I taj je projekt, od ogromne važnosti za Sveučilište u Rijeci, riječko, županijsko pa i 
hrvatsko zdravstvo. Sveučilišna bolnica na Trsatu kojom bi se problemi dislociranosti i 
otežanog funkcioniranja riječkog zdravstva uklonili, stajala bi prema procjenama 300 
milijuna EUR-a. Nova uprava Medicinskog fakulteta i svi djelatnici Fakulteta, u suradnji 
sa Sveučilištem, upravom KBC-a, te s predstavnicima lokalnih vlasti nastavit će raditi 
na konceptu nove bolnice funkcionalno integrirane u Sveučilište, što predstavlja 
apsolutni prioritet razvitka medicinske struke, znanosti i obrazovanja bez alternative. 
 
Valja istaknuti i preko 80 uspješno provedenih znanstvenih međunarodnih i EU 
projekata na Sveučilištu u Rijeci što garantira uspješne provedbe budućih znanstvenih 
i tehnologijskih projekata jer sveučilišne sastavnice bilježe porast broja prijava 
projekata u najzahtjevnijim i najprestižnijim europskim istraživačkim programima. Osim 
strukturnih fondova EU, Sveučilištu u Rijeci će biti na raspolaganju mogućnost 
natjecanja na istraživački fond Horizon 2020 te korištenje ekspertize i fondova kroz 
program Education and Training 2020. 
 
Da bi ovaj ogroman trud oko navedenih realiziranih projekata koji su sada u fazi 
nadziranja i onih koji su pred realizacijom imao smisla i bio kvalitetno valoriziran, a ne 
proizveo još moguće negativne učinke (financijske korekcije – povrat novca), razina 
istraživačkih aktivnosti mora biti daleko viša. Takav razvoj zahtijeva povećanje broja 
istraživača i svih istraživačkih kapaciteta, formiranje interdisciplinarnih timova, čvršće 
veze s gospodarstvom i usklađenu i preciznu pravnu dokumentaciju, što znači i 
osiguranje značajnijih dodatnih financijskih sredstava. Sredstva ću uz kvalitetno 
razrađene programe svakako zatražiti od resornog ministarstva, ali još više, kroz 
osiguranje dodatnih izvora financiranja (fondovi EU, industrija). Uspješnost dobivanja 
europskih i međunarodnih projekata (na tom smo području do sada pokazali izvrsne 
rezultate) bit će temeljni preduvjet za daljnji razvoj istraživačke izvrsnosti i postizanja 
zacrtanih ciljeva na Sveučilištu u Rijeci. Takvi projekti zahtijevaju ovakvo već dokazano 
iskustvo u pripremi kompetitivnih istraživačkih prijedloga, profesionalnu 
administrativnu potporu, ali i financijsko omogućavanje predfinanciranja projekata 
(osnivanje fondova za tu namjenu).  
 
Realizacija ovih zahtjevnih ciljeva i opsežnog posla zahtjeva timski rad odgovornih ljudi 
sastavnica sveučilišta, višu razinu odgovornosti od čelnika sastavnica u provođenju 
usvojenih strategija i planova, te definiranje mehanizama provjere i javnog 
prezentiranja. Funkcionalnom integriranju nije cilj centralizacija upravljanja na 
Sveučilištu već postizanje znatno boljeg rezultata s istim resursima i kroz angažiranje 
svih raspoloživih kapaciteta na Sveučilištu koji su trenutno samo dijelom iskorišteni. 
Primjer za to je suradnja na izradi Strategije, ali i velike mogućnosti kroz već dijelom 
integrirane sveučilišne servise (osnovan je velik broj centara s precizno definiranim 
zadacima), kroz izrade zajedničkih standarda u znanosti i obrazovanju, zajednički 
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nastupi u traženju suradnje s privredom, jačanje informacijsko-knjižničnog sustava, 
suradnja na širenju programa cjeloživotnog obrazovanja, jačanje društvenog, 
kulturnog i sportskog života na Sveučilištu i sl.  
 
Programske smjernice: 
 

- Sustavno, na svim sastavnicama, poticati korištenje postojeće znanstvene 
infrastrukture koncentrirane na Sveučilišnom kampusu kao akademskom 
središtu znanja, istraživanja i suradnje u cilju postizanja znanstvene i umjetničke 
izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti. 

- Osnažiti kapacitete i umrežiti administrativnu podršku za povlačenje sredstava 
za znanost i inovacije iz europskih i nacionalnih izvora uz poticanje prijavljivanja 
projekata i povezivanje istraživačkih programa na nacionalnoj i međunarodnoj 
razini; 

- Osigurati izbalansirano financiranje istraživačke i umjetničke izvrsnosti s ciljem 
uspostave inovativnih platformi na dodiru umjetnosti i znanosti; 

- Poticati razvoj temeljnih primijenjenih istraživanja neophodnih za produktivnu 
suradnju s gospodarstvom; 

- Poticati stvaranje uvjeta za učinkovitiji rad i znanstvena usavršavanja mladih 
znanstvenika uz ostvarenje podrške za prijavljivanje na nacionalne i 
međunarodne natječaje, te razvoj akademskog poduzetništva na zdravim 
etičkim temeljima kao i osnivanje spin-off poduzeća; 

- Promovirati Sveučilište u Rijeci konkretnim uspjesima i nagradama sveučilišnih 
znanstvenika, umjetnika, inovatora, društvenih aktivista i sportaša prvenstveno 
na vlastitom Sveučilištu ali i šire; 

- Poticati sudjelovanje Sveučilišta kao partnera i suosnivača u osmišljavanju, 
ustrojavanju i funkcioniranju znanstveno-tehnologijskog parka, sveučilišne 
bolnice i centara izvrsnosti.  
 

 
4. RAZVOJ INFRASTRUKTURE 

 
Smatram da je najvažniji događaj za Sveučilište u Rijeci i razvoj Rijeke kao 
sveučilišnog grada izgradnja Sveučilišnog kampusa koji predstavlja sveobuhvatan 
projekt s ciljem povećanja sveučilišnih kapaciteta i kvalitete u obrazovanju, znanosti, 
istraživanju i razvoju inovacije te poboljšanja standarda života studenata i ishoda 
učenja. Lokacijsko prostorna rješenja Kampusa idealna su. Makrolokacijski grad 
Rijeka i mikrolokacijski Trsat, povijesno, znamenitošću, smještajem i arhitekturom 
izvanredno pogoduju prostornim zahtjevima Kampusa Sveučilišta u Rijeci. Moderni i 
funkcionalni sveučilišni sadržaji i velik broj mladih ljudi daju pravi smisao jednom od 
najljepših dijelova grada Rijeke. Dodatno je, realizacijom velikih europskih 
infrastrukturnih projekata RISK, TRANSMEDRI i TRIS unaprjeđena znanstvena 
infrastruktura i potaknuta interdisciplinarnost u istraživačkim i sveučilišnim 
programima. Interakcija prirodnih i biomedicinskih znanosti s kliničkim istraživačkim 
potencijalom u novom Centru za translacijska medicinska istraživanja Sveučilišta u 
Rijeci i novoj Sveučilišnoj bolnici stvorit će izvrsnu bazu za razvoj biotehnoloških 
programa i novih malih poduzeća temeljenih na znanju. To vrijedi i za druge tehnološke 
programe. Novi profili visokoobrazovanih stručnjaka pratit će nove industrijske i 
tehnološke programe, ali i anticipirati razvoj tehnoloških programa budućnosti 
temeljenih na novim znanjima. Daljnja izgradnja Sveučilišnog kampusa i ulaganje u 
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istraživačke i sveučilišne obrazovne programe koji će privlačiti mlade ljude i osigurati 
razvoj njihovog intelektualnog i kreativnog potencijala najsigurnija je investicija za našu 
budućnost i ravnopravan položaj u europskoj zajednici naroda.  
 
Osim što se radi o novim prostorima i o boljim uvjetima rada, tu je prije svega riječ o 
transformaciji Sveučilišta u snažnu instituciju koja povezuje ljude i stvara nove kulture. 
Sveukupni je projekt izgradnje Sveučilišnog kampusa osmišljen kroz tri zasebne faze. 
U razdoblju 2002.-2008. uloženo je 490 milijuna kuna u izradu planske i projektne 
dokumentacije za izgradnju prve faze Sveučilišnog kampusa, uz dodatnih 90 milijuna 
kuna do 2012. za opremanje i stavljanje rekonstruiranih i novoizgrađenih objekata u 
funkciju. Bio je to izazovan zadatak zbog krize i financijskih problema izvođača radova. 
Osobno sam inzistirala i provela najbolje od loših rješenja ulaskom i stavljanjem u 
funkciju objekata s nedostacima. Naime, svako inzistiranje na potpunom izvršenju 
ugovorenih radova prije ulaska u prostor odgodilo bi useljenje na desetak godina, 
obzirom na krizu i okolnosti u građevinarstvu. Useljenje 4 fakulteta, 4 sveučilišna 
odjela, studentskog restorana i 3 studentska paviljona u Kampus, predstavljalo je 
iznimno zahtjevno organizacijsko promišljanje koje još uvijek nije u potpunosti 
dovršeno. I u narednom mandatu, procesu organiziranja Kampusa valja posvetiti 
posebnu pozornost uvođenjem prikladnog upravljačkog sustava. Izgrađeni i opremljeni 
objekti bili su temelj i uvjet za apliciranje na infrastrukturne fondove za nabavku 
kapitalne znanstvene opreme i izgradnju studentskoga smještaja.  
 
Nastavak izgradnje Kampusa ključan je za ostvarivanje razvojnih planova Sveučilišta 
definiranih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014 – 2020. te istaknutih u ovom programu.  
 
U drugoj fazi izgradnje Kampusa predviđen je: 
 

- Dovršetak objekata studentskog smještaja (3 objekta) – završetak izgradnje 
infrastrukture (prometnice i šetnice) i uređenje okoliša. 

- Izgradnja Društveno-kulturnog centra za koji je gotova dokumentacija i 
započeta, pa zaustavljena gradnja zbog traženja izmjene i dopune građevinske 
dozvole (nadopuna projekta). Naime, uvažene su potrebe otvaranja novih i 
planiranja budućih umjetničkih studija. Potpisan je ugovor o dodatnom 
projektiranju koje je završeno. Potrebno je još definirati dijelove projekta vezane 
uz akustiku i scensku tehniku i te su aktivnosti u tijeku. 

- Izgradnja Centra za translacijsku medicinu Sveučilišta u Rijeci za koji je 
dobivena građevinska dozvola, a Projekt (za sredstva za gradnju objekta) 
stavljen je na Indikativnu listu projekata prijavljenog na javni poziv za pripremu 
zalihe infrastrukturnih projekta za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-
2020.  

- Izgradnja Sveučilišne knjižnice za koju je izrađen prostorni program, nakon 
kojeg je potrebno pokrenuti provođenje općeg, javnog arhitektonskog natječaja 
za idejno rješenje Sveučilišne knjižnice. 

- Izgradnja Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija za koje je 
izrađen prostorni program. 

- Izgradnja Tehničkog fakulteta za kojeg su pripremljeni ulazni podaci za izradu 
prostornog programa koji je pred dovršetkom. 

- Izgradnja Ekonomskog fakulteta za koji je izrađen prostorni program. 
- Izgradnja Sportske dvorane za koju je napravljen Glavni projekt i pokrenut 

postupak za ishođenje građevinske dozvole.  
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- Izgradnja Otvorenih sportskih terena za koje je dobivena lokacijska dozvola i 
pokrenut postupak za izradu Glavnog projekta. 

- Priprema projekata za Studentski smještaj II faza (8 objekata) za koja su 
odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije, pripremljeni ulazni 
podaci za izradu prostornog programa i potpisan ugovor za izradu studije 
izvodljivosti.  

 
Planirana je i priprema projekta Znanstveno tehnologijskog parka II na prostoru bivše 
rafinerije na Mlaki u suradnji INA-e, Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke unutar kojeg bi 
se paralelno razvijali različiti kulturni i turistički sadržaji, te projekt izgradnje Sveučilišne 
bolnice u blizini Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Nastavljen je i program »Mini 
kampusa«, odnosno program izgradnje Međunarodnog centra za turizam i održivi 
razvoj Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.  
 
Intenzivno se radi i na drugim potrebnim pripremnim radnjama odnosno pripremama 
podloga za prijave budućih projekata vezanih uz Sveučilišni kampus: pripremi 
parcelacije, izmjene DPU-a, sklapanju ugovora o pravu građenja, eventualnom 
izvlaštenju privatnih čestica, izradi projektnih zadataka, raspisivanju javnih nabava za 
projektiranje i drugo, a prema izrađenom hodogramu aktivnosti. 
 
Programske smjernice: 
 

- Nastavak izgradnje i opremanja Sveučilišnog kampusa i drugih planiranih 
objekata uz maksimalno korištenje sredstava iz EU fondova, te razvojnih 
znanstvenih i tehnologijskih projekata; 

- Investicijsko održavanje objekata svih sastavnica na Sveučilištu u Rijeci; 
- Napraviti katalog (bazu podataka) znanstvene i druge opreme na Sveučilištu u 

Rijeci. 
 
 

5. USTROJ, UPRAVLJANJE I FINANCIJE 
 
 
Kako je već ranije spomenuto, Sveučilište u Rijeci sastoji se od 11 fakulteta (među 
kojima je i Akademija primijenjenih umjetnosti) i 4 sveučilišna odjela, te od niza drugih 
sastavnica na više lokacija što upravljanje čini prilično zahtjevnim i složenim. 
Svjedočimo činjenici da je u posljednje vrijeme smanjena učinkovitost i operativnost 
pojedinih tijela sveučilišta te da je došlo do multipliciranja i nerazumijevanja pojedinih 
postupaka, pa sveučilišni upravljački sustav s manjim teškoćama ispunjava ključne 
funkcije jer je nedovoljno djelotvoran. Osobno se zalažem za model decentraliziranog 
i jednoznačnog upravljanja s jasnim vodstvom i velikom osobnom odgovornošću 
rektora i uprave Sveučilišta prema svim sastavnicama, studentima i društvu, ali i 
odgovornost čelnika sastavnica i studenata prema Sveučilištu u Rijeci. Ove odnose 
treba definirati uspostavljanjem procedura koje osiguravaju djelotvornu provedbu 
donesenih odluka na tijelima Sveučilišta i vijećima sastavnica. To se može postići 
jedino visokom razinom administrativne podrške i svrsishodnog informatičkog sustava 
uz automatizaciju prikupljanja podataka na Sveučilištu i sastavnicama kako bi se 
mogle izvršiti sve složenije zadaće. 
 
Funkcionalna integracija je zaživjela u pojedinim područjima gdje se isprepleću 
aktivnosti i donošenje odluka na razini Sveučilišta i sastavnica, a odvijaju se prema 
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uhodanim procedurama. Ukidanje pravne osobnosti sastavnica nije nužan preduvjet 
razvojnih procesa na Sveučilištu već funkcionalnu integraciju treba dogovorno 
proširivati dalje, uređivanjem pojedinih funkcionalnih cjelina i službi gdje još uvijek ima 
dosta improvizacije. Tako je npr. nužna integracija na razini Sveučilišta vezana uz 
osiguranje standarda kvalitete i mehanizme unaprjeđenja kulture kvalitete na čemu 
Odbor za kvalitetu intenzivno radi. 
 
Koristeći primjere dobre prakse inzistirat ću na operativnosti sustava, ali i 
pojednostavljenju postupaka gdje god je to moguće uz naglašenu potrebu za 
odgovornost, etičnost, transparentnost, fleksibilnost, otvorenu koordinaciju i 
funkcionalnost da bi se osiguralo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Nastojat ću 
detektirati potrebe sastavnica koje su nastale neravnomjernim ulaganjem u prošlosti, 
a zatim izraditi akcijski plan unaprjeđenja stanja ujednačavanja razvoja. 
 
Smatram da su za dobro upravljanje Sveučilištem krucijalni dobro pripremljene i 
svrsishodne sjednice Senata Sveučilišta, koordinacije s dekanima po područjima 
djelovanja, koordinacije institucija koje djeluju na Sveučilišnom kampusu, resornih 
prodekana kroz sveučilišna tijela, ali za postizanje dobrih rezultata iznad svega je 
potrebna kvalitetna informiranost o svim aktivnostima, rizicima i rezultatima koje smo 
postigli.  
 
Doista bi bilo nepravedno reći da u protekla dva desetljeća država nije ulagala u 
Sveučilište u Rijeci, međutim onaj dio koji se odnosi na politiku ulaganja u ljude, razvoj 
ljudi i razvoj jezgri izvrsnosti nije dobro pokriven niti definiran. Na veća izdvajanja iz 
državnog proračuna u sljedećem razdoblju teško možemo računati pa ću se 
usredotočiti na sustavno traženje financiranja iz drugih izvora kao što su fondovi EU, 
zaklade, gospodarstvo, međunarodni znanstveni i razvojni programi koji pokrivaju 
znanstveno-istraživački rad, kulturu, umjetnost, mobilnost (ranije detaljnije navedeni) 
te razvoj ljudskoga potencijala koji mora biti u središtu brige i ulaganja Sveučilišta u 
Rijeci.  
 
Programske smjernice: 
 

- Inzistirati na kvalitetnoj pripremi i svrsishodnim sjednicama Senata Sveučilišta, 
koordinacijama s dekanima po područjima djelovanja, koordinacijama institucija 
koje djeluju na Sveučilišnom kampusu, resornih prodekana i drugih sveučilišnih 
tijela uz izvrsnu prohodnost informacija; 

- Poticati sustavno traženje financiranja iz drugih izvora osim iz državnog 
proračuna; 

- Provoditi uravnoteženo upravljanje Sveučilištem koristeći sinergiju, strateško 
planiranje i razvoj uz dogovorno rješavanje problema uvažavajući autonomiju 
sastavnica kao preduvjet učinkovitom poslovanju; 

- Poticati dogovorno proširenje funkcionalne integracije uređivanjem pojedinih 
funkcionalnih cjelina i službi gdje još uvijek ima previše improvizacije budući da 
ukidanje pravne osobnosti sastavnica nije nužan preduvjet razvojnih procesa 
na Sveučilištu;  

- Poticati partnerski odnos s državom i lokalnom upravom uz zaštitu svoje 
autonomije, integriteta i javnog dobra. 
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6. ZAKLJUČNO 
 
U ovome sam Programu dala kratki pregled i viđenje četverogodišnjeg razvoja 
Sveučilišta u Rijeci kao istraživačkog, prepoznatljivog, društveno odgovornog, 
učinkovitog i modernog, koji se temelji na relevantnim dokumentima na nacionalnoj i 
sveučilišnoj razini na kojima je radio velik broj stručnjaka unoseći u njih svoja znanja, 
iskustva, ekspertizu, svoju energiju i dobre namjere.  
 
Ponuđeni je Program odraz sadašnjeg stanja na Sveučilištu, započetih projekata, 
društvenog i gospodarskog stanja u državi s potencijalom (predviđanjem) da svi dionici 
Sveučilišta imaju snage i potencijala razviti i održati Sveučilište u Rijeci kao atraktivnu 
istraživačku visokoobrazovnu ustanovu i središnje mjesto znanstvenog, obrazovnog, 
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.     
 
 
 
 


