
Mjere za unaprjeđenje internacionalizacije u domeni studija i studenata 
na Sveučilištu u Rijeci 

 
 

1. Povećati izdvajanja za mobilnost studenata i nastavnika s ciljem povećanja broja studenata i 
nastavnika u sustavu mobilnosti 

a. Osiguranje financijske potpore studentima/nastavnicima u sustavu odlazne mobilnosti na razini 
sastavnica: 
i. Osigurati dopunska sredstva za odlaznu mobilnost (u države za koja sredstva koje se dobivaju 

iz programa ERASMUS nisu dostatna). 
ii. Osigurati dopunska sredstva za odlazne studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa 

(podzastupljeni studenti prema istraživanju EUROSTUDENT 2014). 
b. Osnivanje Fonda za mobilnost na Sveučilištu u Rijeci s ciljem poticanja mobilnosti u svrhu 

znanstvenog usavršavanja studenata (na diplomskoj i poslijediplomskoj razini).  
c. Uključivanje Zaklade Sveučilišta u Rijeci te drugih lokalnih, nacionalnih i inozemnih dionika u sustav 

internacionalizacije studija i studenta s ciljem osiguravanja financijske potpore. 
d. Osiguranje stipendija za studente koji stječu akademske naslove na Sveučilištu u Rijeci, a koji dolaze 

iz zemalja koje nisu članice EU (u situacijama u kojima su financije prepreka studiranju na 
Sveučilištu u Rijeci). 

e. Osiguranje financiranja internacionalnih ljetnih škola i internacionalnih programa cjeloživotnog 
obrazovanja. 

f. Osiguranje financiranja izrade online studijskih programa na engleskom (ili drugom stranom)  
jeziku. 

g. Osiguranje financiranja studijskih programa na engleskom jeziku.  
 

2. Otklanjanje jezičnih prepreka mobilnosti  s ciljem povećanja broja studenata  u sustavu mobilnosti i 
povećanja kvalitete nastavnog procesa 

a. Povećanje broja studijskih programa na engleskom (ili drugom stranom) jeziku, poglavito na 
razinama diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih studija. 

b. Povećanje  broja kolegija / konzultativne nastave koja se izvodi na engleskom (ili drugom 
stranom) jeziku.  

c. Financijska i druga potpora nastavnicima za usavršavanje jezičnih kompetencija i izvedbu nastave 
na stranom jeziku: 
i. Povećanje broja nastavnika koji su završili akreditirani program usavršavanja nastavnika za 

izvedbu nastave na engleskom jeziku na Sveučilištu u Rijeci uz potporu Sveučilišta i sastavnica. 
ii. Primjena sustava standarda za napredovanje i normiranje rada na Sveučilištu u Rijeci u kojemu 

se prepoznaje dodatni rad u pripremi i izvedbi kolegija na engleskom (ili drugom stranom) 
jeziku.  

d. Financijska potpora Riječkoj kroatističkoj školi za provedbu programa usavršavanja hrvatskog 
jezika za strane studente i nastavnike.   

e. Uvođenje obveze međunarodnog usavršavanja/mobilnosti nastavnika kao dopunskog kriterija za 
izbor.  

f. Unaprjeđenje ISVU sustava i sustava postanistudent.hr pri Središnjem prijavnom uredu AZVO-a 
uvođenjem opcija na engleskom jeziku.  

g. Prijevod ključnih dokumenata na razini Sveučilišta i sastavnica na engleski jezik.   
 

3. Otklanjanje internih prepreka odlaznoj i dolaznoj mobilnosti vezanih uz sveučilišnu regulativu, 
priznavanje ECTS bodova i dr.  

a. Priznavanje i vrednovanje ishoda učenja stečenih u odlaznoj mobilnosti kroz primjenu 
jednoobrazne regulative (Upute za odlazne studente) vezane uz informiranje, institucijsku 
potporu i praćenje te priznavanje stečenih kompetencija (ECTS bodovi i ocjene). 



b. Razvoj postupaka na sastavnicama te provedba fleksibilizacije studijskih programa kroz 
priznavanje neformalnog i informalnog učenja stečenog na inozemnim institucijama.  

c. Izrada institucijske strategije / akcijskih planova mobilnosti nastavnika kojom se dugoročno i 
kratkoročno planira odlazna i dolazna mobilnost te osigurava redovita izvedba nastave.   

d. Unaprjeđenje sustava automatskog priznavanja obrazovnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu 
(ERASMUS projekt FAIR): 
i. Revidiranje regulative kako bi osigurao jednak tretman kvalifikacija osoba koje dolaze iz drugih 

zemalja u sustavu Bolonjskog procesa. 
 

4. Unaprjeđenje suradnje s institucijama u regiji i privlačenje studenata iz zemlja koje nisu članice EU    

a. Razvijanje suradnje Sveučilišta u Rijeci s institucijama u regiji koje jesu/mogu biti potencijalni 
partneri u razvoju internacionalizacije i to: (i) u područjima informiranja i predstavljanja studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci (veleposlanstva, konzulati, predstavništva, kulturne i obrazovne 
institucije i sl.), (ii) u području zajedničke izvedbe studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i sl.  

b. Organizacija provedbe studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja Sveučilišta u 
Rijeci na inozemnim institucijama (Campuses aborad). 

c. Zajedničko i pojedinačno predstavljanje Sveučilišta u Rijeci i sastavnica u zemljama jugoistočne 
Europe i zapadnog Balkana na organiziranim sajmovima i smotrama.     

d. Povećanje nastavničkih kapaciteta financiranjem iz sredstava participacija za strane studente kroz 
povećanje broja inozemnih studenta koji nemaju jezične prepreke uključivanju u postojeće 
studijske programe. 

 

5. Akreditacija združenih studija i drugih studijskih programa koji imaju elemente internacionalizacije    

a. Povećanje broja združenih studijskih programa s inozemnim institucijama, posebice na diplomskoj 
i poslijediplomskoj razini. 

b. Povećanje broja studijskih programa kojima se stječu dvostruke diplome posebice na diplomskoj i 
poslijediplomskoj razini.  

c. Povećanje broja studijskih programa na engleskom (ili drugom stranom) jeziku. 
d. Povećanje broja studijskih programa koji imaju elemente mobilnosti, i to primjerice kroz: 

i. osiguranu obveznu mobilnost studenta tijekom studija s partnerskom institucijom    
ii. uključivanje inozemnih nastavnika s partnerskih institucija u izvedbu pojedinih 

modula/kolegija kao gostujućih predavača  
iii. osigurati mogućnost akreditacije studijskih programa uz značajniju zastupljenost nastavnika i 

stručnjaka s inozemnih institucija u svojstvu nositelja kolegija.  
e. Provođenje kampanje u cilju razvijanja regulative sustava za akreditaciju studijskih programa na 

engleskom jeziku i sustava akreditacije združenih studija kojom se omogućuje fleksibilizacija 
kadrovskih uvjeta na način otvorenijeg uključivanja stranih nastavnika (primjerice, fleksibilizacija 
uvjeta o 51 % nastavnika u stalnom ugovornom odnosu na Sveučilištu u Rijeci). 

 

6. Povećanje broja inozemnih nastavnika u cilju povećanja kapaciteta  za internacionalizaciju u 
domeni studija i studenata  

a. Izraditi strategiju zapošljavanja stranih nastavnika/znanstvenika (Charter and Code, HRS4R). 
b. Uključivanje u nove programe unutar ERASMUS+ koji osiguravaju financijsku potporu dolaznoj 

mobilnosti nastavnika i uključivanje inozemnih nastavnika u nastavne aktivnosti (primjerice IPA - 
Instrument for Pre-Accession, ENI – European Neighbourhood Instrument, DCI - Development Co-
operation Instrument, PI  - Partnership Instrument). 

 

7. Otklanjanje prepreka mobilnosti vezanih uz migracijske politike, sustav viza i osiguranje 

a. Osiguranje sustavnog informiranja i institucijske potpore za dolazne studente u sustavu viza. 
b. Unaprjeđenje sustava osiguranja i zdravstvene zaštite stranih studenata.  



c. Osiguranje sustavnog informiranja stranih studenata o mogućnostima smještaja, osiguranja i 
zdravstvene zaštite. 

d. Osiguranje izrade studentskih iskaznica za strane studente u bilo kojem obliku mobilnosti. 
e. Unaprjeđenje studentskog standarda za strane studente uključujući pravo na subvencioniranu 

prehranu i smještaj u kapacitetima Studentskog centra te zapošljavanje unutar sustava 
Studentskog servisa. 

 

8. Promocija i vidljivost  

a. Izraditi i predstaviti online smotru Sveučilišta u Rijeci na engleskom jeziku. 
b. Unapređenje vidljivosti Sveučilišta u Rijeci kroz razvoj mrežnih stranica Sveučilišta u Rijeci na 

engleskom jeziku. 
c. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i predstavljanjima Sveučilišta u Rijeci u inozemstvu. 

 

9. Kadrovsko osnaživanje Službe za međunarodnu suradnju i Ureda za mobilnost na Sveučilištu u 
Rijeci  

a. Povećanje broja zaposlenih u  Službi za međunarodnu suradnju i Centru za studije - Uredu za 
mobilnost/Erasmus na Sveučilištu u Rijeci (uz mogućnost integracije ureda za mobilnost i 
međunarodnu suradnju). 

b. Unaprjeđenje sustavne potpore stranim studentima kroz osnivanje Ureda za potporu stranim 
studentima (Office for International Students) unutar Službe za međunarodnu suradnju. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mjere za unaprjeđenje internacionalizacije u domeni studija i studenata na Sveučilištu u Rijeci donio je 
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 77. sjednici održanoj 21. travnja 2014. godine (Odluka KLASA: 602-
04/15-01/02, URBROJ: 2170-57-01-15-271). 
 

 


