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UVOD 

U prosincu 2013. potpisan je Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u troškovima studija 
u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Ugovor) između 
Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

U lipnju 2013. formirano je Povjerenstvo za praćenje provedbe posebnih i općih ciljeva „Programskog 
ugovora“ pri Sveučilištu u Rijeci. 

U drugoj godini provedbe kao i u prethodnoj,  aktivnosti koje se financiraju sredstvima dodijeljenim 
temeljem Ugovora, a koje je provodilo Sveučilište, podijeljene su u dvije skupine: (i) projektne aktivnosti u 
cilju postizanja strateških ciljeva i (ii) stipendiranje studenta Sveučilišta u Rijeci u cilju postizanja strateških 
ciljeva. Dok je za ostvarenje strateških ciljeva i provedbu aktivnosti u prvoj godini provedbe programskog 
ugovora (PU) prihvaćeno ukupno 14 projektnih zadataka  i provedeno ukupno 33 projekta, u drugoj godini 
provedbe definirano je dvadeset projektnih zadataka ili ukupno 37 projekta. Kao i u prvoj godini provedbe, i 
u drugoj osigurana su sredstva za 6 natječaja za stipendiranje i potpore studentima Sveučilišta u Rijeci 
kojima se podupire provedba strateških ciljeva.  

  

1. PROJEKTNE AKTIVNOSTI U 2014./2015. AK. G. 

 
S ciljem ostvarenja strateških ciljeva u ak. g. 2014./2015. definirano je dvadeset projektnih zadataka. Za 

svaki projektni zadatak imenovan je voditelj/voditeljica i radna skupina koju su predložile sastavnice 

Sveučilišta u Rijeci.  Na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije, a u cilju ispunjenja dvadeset projektnih 

zadataka, Senat je prihvatio 37 projekata kako slijedi:  

Br. 
PROJEKTNI ZADATAK 

(voditelj/ica radne skupine) 
PROJEKT 

(voditelj/ica) 

1. 

 

PROJEKT POVEĆANJA 
USPJEŠNOSTI STUDIRANJA U 
TEHNIČKIM, BIOMEDICINSKIM, 
BIOTEHNIČKIM I PRIRODNIM 
ZNANOSTIMA, TE U 
INFORMATIČKO-
KOMUNIKACIJSKOM PODRUČJU 
I U INTERDISCIPLINARNIM 
STUDIJIMA VEZANIM UZ OVA 
PODRUČJA 

 

Voditeljica: prof. dr. sc. 
Aleksandra Deluka Tibljaš 

1.1. Upotpunjavanje kompetencija prije početka studija potrebnih za 
uspješnije savladavanje studija. 

Voditeljice: izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic i  

dr. sc. Nataša Erceg 

1.2. Upotpunjavanje kompetencija tijekom studija u cilju uspješnijeg 
studiranja: dodatna edukacija i pojačane demonstature 

Voditeljice: izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković i 

 doc. dr. sc. Patrizia Poščić 

1.3. Organizirana vršnjačka potpora i podrška nastavnika kroz studij 
(sustav student-mentor i nastavnik-mentor) 

Voditeljica: prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan 

2. PROJEKT 
INTERNACIONALIZACIJE 
STUDIJSKIH PROGRAMA 

 

Voditeljice: doc. dr. sc. Branka 
Drljača Margić i prof. dr. sc. 
Irena Vodopija-Krstanović   

2.1. Metodička i jezična potpora nastavnicima za EJVIN 

Voditeljice: doc. dr. sc. Branka Drljača Margić i prof. dr. sc. Irena  
Vodopija-Krstanović  

2.2. Online smotra na engleskom jeziku 

Voditeljica:  prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

3. PROJEKT ANALIZE I EVALUACIJE 
STUDIJSKIH PROGRAMA  

3.1. Analiza uspješnosti i utvrđivanje odrednica uspješnosti  
studenata 
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Voditeljica: prof. dr. sc. 
Svjetlana Kolić -Vehovec 

 

 

 

 

Voditeljica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec 

3.2. Akreditacija i provedba programa usavršavanja nastavnika 
pri Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta 
 u Rijeci 

Voditeljica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić – Vehovec 

3.3. Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih 
programa - izrada stručne podloge 

Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Kovač 

4. PROJEKT UNAPREĐENJA 
IZVEDBENIH MODUSA NASTAVE 

Voditeljica: prof. dr. sc. Nataša 
Žunić Kovačević 

 

4.1. Poticanje i povećanje broja publiciranih sveučilišnih 
 udžbenika 

Voditeljica: prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević 

4.2. Produljeni rad podružnice Kampus 

Voditeljica: Lea Lazzarich 

4.3. Osiguravanje nastavne i istraživačke infrastrukture kroz 
 kupnju udžbenika za STEM područja 

Voditeljica: Lea Lazzarich 

5. PROJEKT FLEKSIBILIZACIJE 
STUDIJSKIH PROGRAMA I 
PRIZNAVANJE KOMPETNECIJA 
STEČENIH IZVAN STUDIJSKIH 
PROGRAMA  

Voditeljica: Letricija Linardić 

5.1. Projekt fleksibilizacije studijskih programa kroz priznavanje 
kompetencija stečenih izvan studijskih  programa 

 

6. PROJEKT POVEĆANJA 
USPJEŠNOSTI KROZ UKLANJANJE 
PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA KOJI 
USPORAVAJU STUDIRANJE 

Voditeljica: prof. dr. sc.  Ivanka 
Živčić-Bećirević 

6.1. Programi psihološkog savjetovanja studenata s ciljem 
prevladavanja psiholoških čimbenika koji otežavaju 
uspješno studiranje 

Voditeljica: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević 

7. PROJEKT POVEZIVANJA 
SREDNJEG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA S NAGLASKOM 
NA STEM PODRUČJE 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. 
Sanja Rukavina 

7.1. Potpora programima informiranja u srednjim školama s  
naglaskom na  tehničke, biotehničke, biomedicinske I 
prirodne znanosti 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina  

7.2. Potpora projektima suradnje srednjeg i visokog 
obrazovanja s ciljem motiviranja za studiranja na SuRi i/ili 
poboljšanja kompetencija budućih studenta 

Voditeljica: prof. dr. sc. Renata Gržić 

8. PROJEKT UNAPREĐENJA 
KVALITETE NASTAVE: 
SURADNIČKA PROCJENA 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. 
Sanja Smojver-Ažić 

8.1. Potpora provedbi suradničke procjene na sastavnicama       

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić 

8.2. Anketiranje završenih studenata o iskustvu studiranja na 
Sveučilištu u Rijeci s ciljem definiranja načina 
permanentnog praćenja kvalitete studijskih programa 

Voditelj: prof. dr. sc. Duško Pavletić 
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9. PROJEKT RAZVOJA E-ALATA ZA 
UNAPREĐENJE  INASTAVNOG 
PROCESA  

Voditelj: prof. dr. sc. Zlatan Car  

9.1. ISVU PATCH 2.0 i višefunkcijski studomat - faza 1 

Voditelji: prof. dr. sc. Lado Kranjčević 

9.2. Pilot projekt uvođenja on-line studijskog programa 

 Voditelji: prof. dr. sc. Alen Host i prof. dr. sc. Danijela Sokolić 

10. PROJEKT POTICANJA 
ZAPOŠLJIVOSTI  

Voditeljica: prof. dr. sc. Marta 
Žuvić-Butorac  

 

10.1. Implementacija i administriranje portala za poslodavce 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš  

10.2. Razvoj programa unutar platforme RICOUNT za 
certificiranu (cjeloživotni programi) online edukaciju   
radi stjecanja kompetencija kojima se povećava 
zapošljivost i samo-zapošljivost studenata 

Voditeljica: prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac 

10.3. Potpora aktivnostima Ureda za karijere 

Voditelj: prof. dr. sc. Zoran Sušanj 

11. POTPORE RANJIVIM 
SKUPINAMA STUDENATA 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ines 
Srdoč-Konestra  

11. 1. Programi unapređivanja standarda studenata s 
 invaliditetom 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić 

12.  PROJEKT UKLANJANJA 
ARHITEKTONSKIH BARIJERA 

Voditelji: prof. dr. sc. Eduard 
Kunštek i prof. dr. sc. Edita 
Čulinović-Herc 

12.1. Uklanjanje arhitektonskih barijera na Sveučilištu i sastavnicama 

Voditelji: prof. dr. sc. Eduard Kunštek i prof. dr. sc. Edita 
Čulinović-Herc 

13. PROJEKT UNAPREĐENJA 
STUDENTSKOG STANDARA U 
DOMENI KULTURE 

Voditeljica: prof. dr. sc. 
Snježana Prijić-Samaržija 

13.1. Glazbeni festival „Impuls“ 

Voditelj: Zoran Baljak  

13.2. USSUD 3 – Zašto je Rijeka prolazna? 

Voditeljica: Andrea Mešanović 

13.3. Smotra glumačkih akademija 

Voditelj: Marin Lukanović 

13.4. Administrativna potpora projektima vezanim uz 
 kandidaturu grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 
(fund-raising aktivnosti, koordinacija s gradskim institucijama, 
prijavljivanje na EU fondove) 

Voditelj: Zoran Baljak 

14. PROJEKT RAZVOJA 
STUDENTSKOG STANDARDA U 
DOMENI OBRAZOVANJA I 
PODUZETNIŠTVA 

Voditelj: Aleksandar Šušnjar 

14.1. Radionice/edukacija studenata za sudjelovanje u 
 studentskim/sveučilišnim tijelima i organizacijama i 
sudjelovanje u donošenju obrazovnih politika 

Voditelj: Aleksandar Šušnjar 

14.2. Radionice/edukacija studenata za unapređenje institucijske 
kulture i vrijednosti zajednice 

Voditeljica: Hana Grubišić Krmpotić 
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14.3. Ciklus radionica „Znanost, inovacija, tržište“ 

Voditelj: prof. dr. sc. Zdravko Lenac 

15. PROJEKT ADMINISTRATIVNOG 
PRAĆENJE PROVEDBE 
PROJEKATA 

Voditeljica: prof. dr. sc. 
Snježana Prijić-Samaržija 

15.1. Administrativno praćenje provedbe projekata 

Voditeljica: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

16. VI. Ex-YU Konferencija u Rijeci 

Voditelj: Filip Jakovac 

16.1. SAV - Street Against Violence 

Voditelj: Filip Jakovac 

17. PRAVNA KLINIKA PRAVNOG 
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U 
RIJECI 

Voditelji: prof.dr.sc. Eduard 
Kunštek i doc. dr. sc. Gabrijela 
Mihelčić 

17.1. Opremanje prostora Pravne klinike Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

Voditelji: prof.dr.sc. Eduard Kunštek i doc. dr. sc. Gabrijela 
Mihelčić 

18. PORTAL ZA SURADNJU S 
POSLODAVCIMA 

Voditeljica: prof. dr. sc. Marta 
Žuvić-Butorac  

18.1. Implementacija i daljnji razvoj portala za suradnju s 
poslodavcima okvirni projekt: Poticanje suradnje sa 
poslodavcima 

Voditeljica: prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac  

19. OSTVARENJE STRATEŠKIH 
CILJEVA – Ad hoc 

Voditeljica: Ana Tomaško 
Obradović 

19.1. Poboljšanje u sustavu nastave i studija te unapređenje 
kvalitete visokog obrazovanja te unapređenje kvalitete visokog 
obrazovanja 

Voditeljica: Ana Tomaško Obradović 

20. PROJEKT UNAPREĐENJA 
IZVEDBENIH MODUSA NASTAVE 

Voditeljice: prof. dr. sc. Nataša 
Žunić-Kovačević i doc. dr. sc. 
Vedrana Mikulić Crnković  

20.1. Razvoj  mjera i postupaka kako bi najmanje 50% kolegija na 
studijskim programima koristilo napredne alate za e-učenje 

Voditeljice: prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević i doc. dr. sc. 
Vedrana Mikulić Crnković 

 

Tablica 1. 

U provedbu projekata, u svojstvu izvoditelja kroz rad radnih skupina, uključen je veliki broj studenata i 
djelatnika Sveučilišta u Rijeci. Senat Sveučilišta u Rijeci za projekte Sveučilišta kojima se u ak. g. 2014./2015. 
ostvaruju strateški ciljevi Ugovora izdvojio je ukupno 3.508.724,99 kn.  

Svi projekti prijavljivani su online, evaluirani od strane Povjerenstva za praćenje provedbe općih i posebnih 
ciljeva iz programskih ugovora na Sveučilištu u Rijeci i Stručnog vijeća Centra za studije te prihvaćeni od 
strane Senata. Konačna evaluacija projekta provodi se temeljem obveze podnošenja godišnjeg izvješća 
voditelja projekata na za to predviđenim obrascima, a rezultate projekata evaluiraju sva tijela uključena u 
praćenje PU.  

Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz PU na Sveučilištu u Rijeci evaluiralo je izvješća 
svih provedenih projektnih aktivnosti iz prve godine provedbe PU. Svi rezultati projekata te dokumenti 
proistekli iz njih prezentirani su na sjednicama Stručnog vijeća Centra za studije. Na mrežnim stranicama 
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Sveučilišta (poveznica) objavljeni su rezultati projekata provedenih u 2013./2014. u formi javnog izvješća 
(poveznica). 

U prilogu dostavljamo CD na kojem su pohranjeni obrasci zaprimljenih online prijava projekata (s podacima 
o projektima, izvoditeljima, projektnim zadacima, očekivanim rezultatima te popismo priloga koji su 
dostavljani u postupki prijave) za 2014./2015. godinu te javno izvješće s kratkim opisima svakog pojedinog 
projekta provedenog u prvoj godini provedbe PU, 2013./2014.    
 
 
 

2. STIPENDIRANJE I POTPORA STUDENTIMA 

U cilju postizanja strateških ciljeva Ugovora Senat je prihvatio Mjere za poboljšanje sustava stipendiranja i 
kreditiranja studenta Sveučilišta u Rijeci. 1 

Senat Sveučilišta u Rijeci svojom odlukom od 20. listopada 2014. rasporedio je iznos od 1.200.000,00 kn za 
provedbu natječaja za stipendiranje studenata Sveučilišta u Rijeci s ciljem postizanja strateških ciljeva u 
2014./2015. ak. g. i to kako slijedi: 

1. Natječaj  za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u 
Rijeci koji studiraju na preddiplomskim i diplomskim 
studijima u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i 
prirodnim znanostima te u informacijsko-komunikacijskom 
području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova 
područja   

- za pokriće troškova participacije u 
ak. g. 2014./2015. 

2. Natječaj  za dodjelu 30 stipendija studentima 
preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci 
namijenjenih promicanju socijalne dimenzije visokog 
obrazovanja   

- za pokriće troškova života u ak. g. 
2014./2015. 

3. Natječaj  za dodjelu 10 stipendija inozemnim studentima 
preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci koji 
su državljani zemalja koje nisu članice EU  

- za pokriće troškova života u ak. g. 
2014./2015. 

4. Natječaj  za dodjelu 30 stipendija studentima diplomskih 
studija Sveučilišta u Rijeci   

- za pokriće troškova života u ak. g.  
2014./2015.  

5. Natječaj za dodjelu stipendija studentima polaznicima 
ljetnih škola Sveučilišta u Rijeci 

- za pokriće kotizacije/školarine na 
ljetnim školama  u ak. g. 
2014./2015. 

6. Natječaj za dodjelu potpora doktorandima Sveučilišta u 
Rijeci za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških 
ciljeva Sveučilišta u 2014./2015. akademskoj godini 

- za pokriće troškova školovanja u ak. 
g. 2014./2015. 

Tablica 2. 

                                                           
1 U prvoj godini provedbe PU prvotno je raspisano pet natječaja za stipendiranje studenata Sveučilišta u Rijeci. Dio neutrošenih 

sredstava iz prve godine provedbe PU Sveučilište je rasporedilo za natječaj za doktorande Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekata 
s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva. Natječaj je raspisan u prosincu 2014., a u ožujku 2015. objavljena je konačna rang-lista od 
ukupno 69 doktoranada koji su ostvarili pravo na potporu. Završetak projektnih aktivnosti očekuje se do kraja lipnja, a isplata 
potpora po dostavljanju završnih izvješća o provedbi projekata u srpnju 2015. Popis projekata nalazi se na CD-u u privitku ovog 
narativnog izvješća, a javno izvješće s kratkim opisom projekata na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica). 

 

http://uniri.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=224&Itemid=265&lang=hr
http://uniri.hr/files/Programski_ugovori/Subvencioniranje_studija/Programski%20ugovori%202013_2014%20-%20javno%20izvjesce%20(poveznice%20na%20SPP).pub
http://uniri.hr/files/Programski_ugovori/Subvencioniranje_studija/Programski%20ugovori%202013_2014%20-%20javno%20izvjesce%20(poveznice%20na%20SPP).pub
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Četiri natječaja za dodjelu stipendija studentima raspisana su 4. prosinca 2014. Pravo na stipendiju u ak. g. 
2014./2015. ostvarilo je ukupno 75 studenata od čega devetoro studenata STEM/IT područja, 32  studenta 
diplomskih studija te tri inozemna studenta. 31 student ostvario je pravo na stipendiju za promicanje 
socijalne dimenzije visokog obrazovanja. 

Natječaj za dodjelu financijske potpore za ljetne škole koje se izvode na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj 
godini 2014./2015 raspisan je 6. ožujka 2015. godine, a evaluacija je u tijeku. Natječaj za dodjelu potpora 
doktorandima za provedbu strateških ciljeva planiran je za rujan 2015. godine.     

 

*** 

Raspored sredstava za financiranje projekata sukladno Ugovoru za 2014./2015. – druga godina provedbe 

Projektne 
aktivnosti  

 

Ukupno: (kn) 

Troškovi provedbe 37 projekata 1.900.000,00 

Troškovi administrativnog praćenja  provedbe projekata: 
naknada voditeljima projektnih zadataka,  troškovi 
evaluacijskog postupka i dr.     

183.724,99 

Materijalni troškovi (režijski troškovi, oprema i dr.) (10%)   190.000,00 

UKUPNO 2.273.724,99 

Stipendiranje 
studenta 

Natječaj  za dodjelu 30 stipendija studentima preddiplomskih 
i diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci namijenjena 
promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja (za 
pokriće troškova života u 2014./2015. akademskoj godini)  

300.000,00 

Natječaj  za dodjelu 10 stipendija stranim studentima 
preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci koji su 
državljani zemalja koji nisu članice EU (za pokriće troškova 
života u 2014./2015. akademskoj godini)  

100.000,00 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci 
koji studiranu na preddiplomskim i diplomskim studijima u 
tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim 
znanostima te u informacijsko-komunikacijskom području i u 
interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja (za 
pokriće troškova participacije u 2014./2015. akademskoj 
godini)  

200.000,00 

Natječaj  za dodjelu 30 stipendija studentima diplomskih 
studija Sveučilišta u Rijeci (za pokriće troškova života u 
2014./2015. akademskoj godini)  

300.000,00 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima polaznicima ljetnih 
škola Sveučilišta u Rijeci  (za pokriće kotizacije/školarine na 
ljetnim školama  u akademskoj godini 2014./2015.) 

150.000,00 

Troškovi administrativnog praćenja provedbe natječaja, 
materijalni troškovi (online natječaj, evaluacijski postupak, 
režijski troškovi, oprema)   

35.000,00 

Natječaj za dodjelu potpora doktorandima Sveučilišta u Rijeci 
za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva 

150.000, 00 
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Sveučilišta u 2014./2015. akademskoj godini 

UKUPNO 1.235.000,00 

Ukupna sredstva raspoređena odlukama Senata  3.508.724,99 

Tablica 3. 

 

Sredstva dodijeljena Sveučilištu u Rijeci za provedbu aktivnosti vezanih uz ostvarenje  
strateških ciljeva Ugovora  

(Odluke Senata i rektora) 

Nakon prvog izvješćivanja u skladu s člankom 13. Ugovora (31. siječnja 2014.) Sveučilište u Rijeci donijelo je 
sljedeće odluke vezane uz korištenje sredstava doznačenih Sveučilištu u Rijeci za prvu godinu provedbe PU: 

 Odluka Senata o prihvaćanju novog projekta za ostvarivanje strateških ciljeva temeljem Ugovora 
(61. sjednica, 18. veljače 2014.) 

 Odluka Senata o kriterijima i tekstu natječaja za dodjelu financijske potpore za potrebe kotizacije 
polaznika ljetnih škola koje se izvode na Sveučilištu u Rijeci za ak. g. 2013./2014. (65. sjednica, 29. 
travnja 2014.) 

 Odluka Senata o kriterijima i tekstu natječaja za dodjelu financijske potpore za potrebe poboljšanja 
pristupa ljetnim školama koje se izvode na Sveučilištu u Rijeci u ak. g. 2013./2014. (67. sjednica, 17. 
lipnja 2014.) 

 Odluka o dodjeli stipendija po provedenim natječajima iz programskih ugovora za pokriće troškova 
participacija i života u ak. g. 2013./2014. (od 17. lipnja 2014.) 

 Odluka o dodjeli financijske potpore za potrebe kotizacije polaznika ljetnih škola koje se izvode na 
Sveučilištu u Rijeci za akademsku godnu 2013./2014. (od 27. lipnja 2014.) 

 Odluka o dodjeli financijske potpore za potrebe poboljšanja pristupa ljetnim školama koje se izvode 
na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2013./2014. (od 17. srpnja 2014.) 

 Odluka Senata o rasporedu 631.800,62 kn preostalih iz sredstava doznačenih za prvu godinu 
provedbe „Programskog ugovora“  (71. sjednica, 20. listopada 2014.) 

 Odluka Senata o preraspodjeli neutrošenih sredstava za financiranje projekata sukladno Ugovoru o 
punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. g. 2012./2013., 
2013./2014., 2014./2015. (prva godina provedbe Programskog ugovora) (71. sjednica, 20. listopada 
2014.) 

 Odluka  Senata o raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora doktorandima Sveučilišta u Rijeci za 
realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva Sveučilišta u ak.g. 2014./2015.  (72. 
sjednica, 18. studenog  2014.) 

 Odluka rektora o konačnoj rang-listi doktoranada koji su ostvarili pravo na potporu za realizaciju 
projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva u ak. g. 2014./2015. (od 10. ožujka 2015.) 

te sljedeće odluke vezane uz korištenje sredstava doznačenih Sveučilištu u Rijeci za drugu godinu provedbe 
PU: 

 Odluka Senata o raspodjeli 5.012.910,00 kn (akontacija) za troškove redovitih studenata prve 
godine studija preddiplomskih, integriranih i stručnih studija, prve godine studija diplomskih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija i studente viših godina (57. sjednica, 29. listopada 2013.) 

 Odluka Senata o raspodjeli 20.139.240,00 kn (okončani obračun) za troškove redovitih studenta 
prve godine studija preddiplomskih, integriranih i stručnih studija, prve godine studija diplomskih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studije i studenata viših godina studija  (65. sjednica, 29. travnja 
2014. godine) 
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 Odluka Senata o planu druge godine provedbe projekata za ostvarivanje strateških ciljeva temeljem 
Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim 
godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (68. sjednica, 22. srpnja  2014. godine) 

 II. odluka Senata o rasporedu sredstava za financiranje projekata sukladno Ugovoru o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 
2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (druga godine provedbe Programskog ugovora) (71. 
sjednica, 20. listopada 2014. godine) 

 Odluka o raspisivanju četiriju natječaja za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci (72. 
sjednica, 18. studenoga 2014.) 

 Odluka Senata o rasporedu 293.573,18 kn za troškove provedbe projekata z II. godine provedbe 
Programskog ugovora (73. sjednica, 16. prosinca 2014.)  

 Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu financijske potpore za ljetne škole koje se izvode na 
Sveučilištu u Rijeci u ak. g. 2014./21015. (75. sjednica, 24. veljače 2015.)     

 Odluka o stipendistima Sveučilišta u Rijeci iz Programskog ugovora za pokriće troškova participacija 
i života u 2014./2015. ak. g. (od 7. travnja 2015.) 

 

 

SVEUČILIŠNA TIJELA KOJA PRATE PROVEDBU PILOT PROJEKTA PROGRAMSKIH UGOVORA 

Napredak u ostvarivanju odabranih općih i posebnih ciljeva iz Ugovora na Sveučilištu u Rijeci prati nekoliko 
tijela: 

1. Povjerenstvo za praćenje provedbe općih  posebnih ciljeva iz programskog ugovora na Sveučilištu u 
Rijeci, osnovano odlukom rektora, sastoji se od 13 članova i  ima zadatak neposredno pratiti sve 
aktivnosti pilot projekta PU.  

2. Stručno vijeće Centra za studije na redovitim mjesečnim sjednicama kontinuirano prati sve 
aktivnosti vezane uz definiranje projektnih zadataka i provedbu projekata, nadzire rad Povjerenstva 
te predlaže Senatu usvajanje odluka i mjera.  

3. Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci sudjeluje i prati provedbu projekata u dijelu projektnih 
zadataka koji su vezani uz proces osiguranja kvalitete.   

4. Senat Sveučilišta u Rijeci redovito je izvješćivan o provedbi Ugovora te na prijedlog Povjerenstva te 

Stručnog vijeća donosi odluke o rasporedu sredstava namijenjenih za projektne aktivnosti 

Sveučilišta.   

 

Popis projekata i natječaja prema strateškim ciljevma 

STRATEŠKI CILJ PROJEKTNI ZADATAK PROJEKT 

Stjecanje kvalifikacija u 
razdoblju predviđenom 
studijskim programom 

 

Ukupni iznos: 958.962,03 kn 

  

PROJEKT ANALIZE I EVALUACIJE 
STUDIJSKIH PROGRAMA  

 

 

 Analiza uspješnosti i utvrđivanje 
odrednica uspješnosti  
studenata 

 Akreditacija i provedba programa 
usavršavanja nastavnika 
pri Centru za obrazovanje 
nastavnika Filozofskog fakulteta 
 u Rijeci 
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 Analiza i definiranje postupka 
evaluacije studijskih 
programa - izrada stručne 
podloge 

PROJEKT FLEKSIBILIZACIJE 
STUDIJSKIH PROGRAMA I 
PRIZNAVANJE KOMPETNECIJA 
STEČENIH IZVAN STUDIJSKIH 
PROGRAMA  

 Projekt fleksibilizacije studijskih 
programa kroz priznavanje 
kompetencija stečenih izvan 
studijskih  programa 

PROJEKT POVEĆANJA USPJEŠNOSTI 
KROZ UKLANJANJE PSIHOLOŠKIH 
ČIMBENIKA KOJI USPORAVAJU 
STUDIRANJE 

 Programi psihološkog 
savjetovanja studenata s ciljem 
prevladavanja psiholoških 
čimbenika koji otežavaju 
uspješno studiranje 

PROJEKT UNAPREĐENJA KVALITETE 
NASTAVE: SURADNIČKA PROCJENA 

 Potpora provedbi suradničke 
procjene na sastavnicama       

 Anketiranje završenih studenata 
o iskustvu studiranja na 
Sveučilištu u Rijeci s ciljem 
definiranja načina 
permanentnog praćenja kvalitete 
studijskih programa 

PROJEKT POTICANJA 
ZAPOŠLJIVOSTI  

 

 Implementacija i administriranje 
portala za poslodavce 

 Razvoj programa unutar 
platforme RICOUNT za 
certificiranu (cjeloživotni 
programi) online edukaciju   
radi stjecanja kompetencija 
kojima se povećava 
zapošljivost i samo-zapošljivost 
studenata 

 Potpora aktivnostima Ureda za 
karijere 

PORTAL ZA SURADNJU S 
POSLODAVCIMA 

 Implementacija i daljnji razvoj 
portala za suradnju s 
poslodavcima okvirni 
projekt: Poticanje suradnje sa 
poslodavcima 

PROJEKT INTERNACIONALIZACIJE 
STUDIJSKIH PROGRAMA 

 Metodička i jezična potpora 
nastavnicima za EJVIN 

 Online smotra na engleskom 
jeziku 

OSTVARENJE STRATEŠKIH CILJEVA – 
Ad hoc 

 Poboljšanje u sustavu nastave i 
studija te unapređenje kvalitete 
visokog obrazovanja te 
unapređenje kvalitete visokog 
obrazovanja 

 Natječaji  za dodjelu stipendija 
studentima Sveučilišta u Rijeci  

 Natječaj  za dodjelu 30 stipendija 
studentima diplomskih studija 
Sveučilišta u Rijeci   

 Natječaj za dodjelu stipendija 
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studentima polaznicima ljetnih 
škola Sveučilišta u Rijeci 

 Natječaj  za dodjelu 10 stipendija 
inozemnim studentima 
preddiplomskih i diplomskih 
studija Sveučilišta u Rijeci koji su 
državljani zemalja koje nisu 
članice EU 

Povećanje broja osoba sa  
završenim studijem u  
tehničkim, biomedicinskim, 
biotehničkim i prirodnim  
(STEM) područjima te u  
informatičko-komunikacijskom 
području i u interdisciplinarnim 
studijima vezanim uz ova 
područja 

  

Ukupni iznos: 845.550,00 kn 

  

PROJEKT POVEĆANJA USPJEŠNOSTI 
STUDIRANJA U TEHNIČKIM, 
BIOMEDICINSKIM, BIOTEHNIČKIM I 
PRIRODNIM ZNANOSTIMA, TE U 
INFORMATIČKO-
KOMUNIKACIJSKOM PODRUČJU I U 
INTERDISCIPLINARNIM STUDIJIMA 
VEZANIM UZ OVA PODRUČJA 

 Upotpunjavanje kompetencija 
prije početka studija potrebnih za 
uspješnije savladavanje studija. 

 Upotpunjavanje kompetencija 
tijekom studija u cilju uspješnijeg 
studiranja: dodatna edukacija i 
pojačane demonstature 

 Organizirana vršnjačka potpora i 
podrška nastavnika kroz studij 
(sustav student-mentor i 
nastavnik-mentor) 

PROJEKT UNAPREĐENJA 
IZVEDBENIH MODUSA NASTAVE 

 Poticanje i povećanje broja 
publiciranih sveučilišnih 
 udžbenika 

 Produljeni rad podružnice 
Kampus 

 Osiguravanje nastavne i 
istraživačke infrastrukture kroz 
 kupnju udžbenika za STEM 
područja 

PROJEKT UNAPREĐENJA 
IZVEDBENIH MODUSA NASTAVE 

 Razvoj  mjera i postupaka kako bi 
najmanje 50% kolegija na 
studijskim programima koristilo 
napredne alate za e-učenje 

PROJEKT POVEZIVANJA SREDNJEG I 
VISOKOG OBRAZOVANJA S 
NAGLASKOM NA STEM PODRUČJE 

 

 Potpora programima 
informiranja u srednjim školama 
s naglaskom na  tehničke, 
biotehničke, biomedicinske i 
prirodne znanosti 

 Potpora projektima suradnje 
srednjeg i visokog 
obrazovanja s ciljem motiviranja 
za studiranja na SuRi i/ili 
poboljšanja kompetencija 
budućih studenta 

PROJEKT RAZVOJA E-ALATA ZA 
UNAPREĐENJE  INASTAVNOG 
PROCESA 

 ISVU PATCH 2.0 i višefunkcijski 
studomat - faza 1 

 Pilot projekt uvođenja on-line 
studijskog programa 

 Natječaj  za dodjelu stipendija 
studentima Sveučilišta u Rijeci  

 Natječaj  za dodjelu stipendija 
studentima Sveučilišta u Rijeci 
koji studiraju na preddiplomskim 
i diplomskim studijima u 
tehničkim, biomedicinskim, 
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biotehničkim i prirodnim 
znanostima te u informacijsko-
komunikacijskom području i u 
interdisciplinarnim studijima 
vezanim uz ova područja   

Olakšanje pristupa studiju i 
potpora pri studiju za studente 
slabijega socijalno-ekonomskog 
statusa i studente s 
invaliditetom 

 

Ukupni iznos: 564.806,77 kn 

POTPORE RANJIVIM SKUPINAMA 
STUDENATA 

 Programi unapređivanja 
standarda studenata s 
 invaliditetom 

PROJEKT UKLANJANJA 
ARHITEKTONSKIH BARIJERA 

 Uklanjanje arhitektonskih 
barijera na Sveučilištu i 
sastavnicama 

PRAVNA KLINIKA PRAVNOG 
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 Opremanje prostora Pravne 
klinike Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

 Natječaj  za dodjelu stipendija 
studentima Sveučilišta u Rijeci 

 Natječaj  za dodjelu 30 stipendija 
studentima preddiplomskih i 
diplomskih studija Sveučilišta u 
Rijeci namijenjenih promicanju 
socijalne dimenzije visokog 
obrazovanja   

Unapređenje suradnje između 
studenta u uprava visokih 
učilišta  

 

Ukupni iznos: 371.809,96 kn 

PROJEKT UNAPREĐENJA 
STUDENTSKOG STANDARA U 
DOMENI KULTURE 

 

 Glazbeni festival „Impuls“ 

 USSUD 3 – Zašto je Rijeka 
prolazna? 

 Smotra glumačkih akademija 

 Administrativna potpora 
projektima vezanim uz 
 kandidaturu grada Rijeke za 
Europsku prijestolnicu kulture 
(fund-raising aktivnosti, 
koordinacija s gradskim 
institucijama, prijavljivanje na EU 
fondove) 

PROJEKT RAZVOJA STUDENTSKOG 
STANDARDA U DOMENI 
OBRAZOVANJA I PODUZETNIŠTVA 

 

 Radionice/edukacija studenata 
za sudjelovanje u 
 studentskim/sveučilišnim 
tijelima i organizacijama i 
sudjelovanje u donošenju 
obrazovnih politika 

 Radionice/edukacija studenata 
za unapređenje institucijske 
kulture i vrijednosti zajednice 

 Ciklus radionica „Znanost, 
inovacija, tržište“ 

VI. Ex-YU Konferencija u Rijeci  SAV - Street Against Violence 

 Natječaj  za dodjelu potpora 
studentima Sveučilišta u Rijeci 

 Natječaj za dodjelu potpora 
doktorandima Sveučilišta u Rijeci 
za realizaciju projekata s ciljem 
ostvarivanja strateških ciljeva 
Sveučilišta u 2014./2015. 
akademskoj godini 

Tablica 4. 
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NAČELA KONSENZUSA, STRUČNOSTI I TRANSPARENTNOSTI 

Provedba projekta Programski ugovor temelji se na načelima usuglašavanja i konsenzusnog donošenja 
odluka zainteresiranih dionika na Sveučilištu (sastavnice i studenti). Provedba se temelji na najvišem 
stupnju ekspertize uključenih dionika, na način da su voditelji i izvoditelji projekta osobe koje su se svojim 
znanstvenim i stručnim radom dokazali kao vrhunski stručnjaci u područjima. Sve aktivnosti vezane uz 
Programski ugovor dostupne su djelatnicima interno na SharePoint portalu Sveučilišta u Rijeci, a svi 
dokumenti, studije i izvješća koji su rezultirali iz provedbe projekta dostupni su na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Rijeci. 

 

Napomena: 

S obzirom na neusklađenost proračunske i projektne godine u provedbi PU, u ak. g. 2014./2015. odvijao se i dio aktivnosti koji se 
odnosi na prethodnu godinu, odnosno na trošenje sredstava doznačenih za 2012./2013. S obzirom na navedeno, navodimo 
hodogram aktivnosti tijekom druge godine provedbe PU. 

HODOGRAM 
aktivnosti provedenih s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva Ugovora u 2014./2015.  

 

Aktivnost/Tko 
Godina provedbe 

PU 

Vrijeme 
odvijanja/trajanja 

aktivnosti 
Zadatak 

Natječaji za stipendiranje studenata 
prva 

(2012./2013.) 
siječanj – veljača 2014. 

Raspisivanje četiriju natječaja, 
postupak online prijave, evaluacije i 
dodjela sredstava    

Prijedlozi projekata za ostvarivanje 
strateških ciljeva u drugoj godini 
provedbe PU 

druga 
(2013./2014.) 

veljača – ožujak 2014. 
Rasprava na Sručnom vijeću Centra za 
studije (SV) i poziv za prijavu novih 
projekata 

12. sastanak članova Povjerenstva za 
praćenje PU / voditelja projekata 

druga 12. svibnja 2014. 
Rasprava o rasporedu financijskih 
sredstava prema projektnim zadacima 
za drugu godinu provedbe PU 

13. sastanak čanova Povjerenstva za 
praćenje PU / voditelja projekata 

druga 27. svibnja 2014. 
Prijedlog rasporeda sredstava prema 
projektima druge godine provedbe PU 

Natječaj za potpore ljetnim školama 
Sveučilišta u Rijeci u ak. g. 2013./2014. 
(iz sredstava doznačenih za 
2012./2013.) 

prva svibanj – srpanj 2014. 
Raspisivanje Natječaja, postupak 
online prijave, evaluacija i dodjela 
sredstava  (17. srpnja 2014.) 

Prijedlozi projekata za (su)financiranje 
iz 15 % - prva faza prijave projekata 

druga lipanj – srpanj 2014. 
Online prijava projekata za drugu 
godinu provedbe PU, rasprava na SV 

Sastanak Povjerenstva za praćenje PU, 
sjednica SV 

prva rujan – listopad 2014. 

Prihvaćanje izvješća o projektima 
provedenim u 2013./2014. ak. g. 
(financirani sredstvima doznačenim za 
2012./2013.) 

68. sjednica Senata druga 22. srpnja 2014. 
Usvajanje plana projekata za drugu 
godinu provedbe PU te raspored 
sredstava 

16. sastanak Povjerenstva za praćenje 
PU 

prva 7. listopada 2014. 

Evaluacija projekata za ostvarenje 
strateških ciljeva Ugovora – prva 
godina provedbe, prijedlog rasporeda 
neutrošenih sredstava doznačenih za 
2012./2013. 

17. sastanak Povjerenstva za praćenje 
PU 

prva 28. listopada 2014. Najava postupka javnog izvješćivanja o 
provedenim projektima i ostvarenim 
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strateškim ciljevima 

Prijedlozi projekata za (su)financiranje 
iz 15 % - druga faza prijave projekata 

druga 
listopad - prosinac 
2014. 

Druga faza online prijava projekata za 
drugu godinu provedbe PU, rasprava 
na Povjerenstvu za praćenje PU (28. 
listopada), usvajanje 2. faze projekata 
na 18. sastanku Povjerenstva za 
praćenje PU 5. prosinca 

Javno izvješće o projektima prve 
godine provedbe 

druga 
prosinac 2014. – 
siječanj 2015. 

Sastavljanje javnog izvješća o 
projektima provedenima u 
2013./2014. – objava na mrežnim 
stranicama Sveučilišta i sveučilišnom 
SharePoint portalu 

Natječaj za dodjelu potpora 
doktorandima za realizaciju projekata 
za ostvarivanje strateških ciljeva 

prva 
studeni 2014. – ožujak 
2015. 

Odluka Senata o Natječaja raspisivanju 
(18. studenoga 2014.), raspisivanje 
Natječaja (4. prosinca 2015.), online 
prijave, evaluacija prijava i konačni 
rezultati (10. ožujka 2015.) 

Sastanak prorekotrice za studije i 
studente s voditeljima doktorskih 
studija 

prva 15. prosinca 2014. 

Informairanje o uvjetima prijave na 

raspisani Natječaj, smjernicama za 

osmišljavanje projekta te obvezama 

doktoranada - korisnika potpora 

Natječaji za stipendiranje studenata druga 
studeni 2014. -  travanj 
2015. 

Raspisivanje četiriju natječaja (18. 
studenoga 2014.), postupak online 
prijave, evaluacije i dodjela sredstava    

73. sjednica Senata druga 16. prosinca 2014. 
II. usvajanje plana projekata za drugu 
godinu provedbe PU te raspored 
sredstava 

19. sastanak Povjerenstva za praćenje 
PU 

prva/druga 3. veljače 2015. 

Redovna koordinacija tekućih 
projekata, rasprava o završnom 
financijskom i provedbenom izvješću 
za prvu godinu provedbe PU 

20. sastanak Povjerenstva za praćenje 
PU 

druga 9. ožujka 2015. 

Redovna koordinacija tekućih 
projekata, najava izvještavanja o 
provedbi projekata druge godine 
provedbe PU u srpnju  

21. sastanak Povjerenstva za praćenje 
PU 

treća 3. travnja 2015. 
Rasprava o prijedlogu plana projekata 
za treću godinu provedbe PU 

Tablica 5. 

 

Prorektorica za studije i studente 
Sveučilišta u Rijeci 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

 

Prilozi: 

-  CD na kojem su pohranjeni obrasci zaprimljenih online prijava projekata te javno izvješće s kratkim 
opisima svakog pojedinog projekta provedenog u prvoj godini provedbe PU. 


