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Obrazloženje uz prijedlog pokretanja Kluba Sveučilišta za treću dob na Sveučilištu u Rijeci 
 

 Što je Sveučilište za treću dob (S3D) 
 
Sveučilište za treću dob namijenjeno je građanima i građankama Primorsko-goranske županije 
iznad 55 godina sa završenom srednjom školom ili fakultetom. Edukativni programi u organizaciji 
Sveučilišta u Rijeci nude neformalni oblik obrazovanja koji osobama treće životne dobi omogućuje 
stjecanje novih spoznaja i povezivanje stečenoga znanja s osobnim životnim iskustvom. Projekt 
„Sveučilište za treću dob” nastao je u suradnji s Gradom Rijekom 2009. godine s glavnim ciljem 
podizanja razine individualne i društvene svijesti, zaštite podizanja mentalnoga zdravlja te 
poboljšanja socijalne inkluzije i kvalitete života. Sveučilište u Rijeci na taj način želi brinuti o svojim 
sugrađanima i omogućiti im uključenost u sveučilišnu zajednicu. Dosad se Sveučilištem za 3.dob u 
proljetnim i jesenjim ciklusima realiziralo 54 programa u trajanju od 20 ili 10 školskih sati iz različitih 
područja: zdravlja, prehrana, fizika, neuroznanost, osobne financije, psihologija, likovna umjetnost 
(kiparstvo, crtanja, slikarstva, grafike), religija, stvaralačko pisanje, povijest grada Rijeke, kulturna 
baštine grada Rijeke, Primorja i sjevernoga Jadrana, povijest umjetnosti, etika, kulturologija, 
biotehnologija i niz drugih izdvojenih tema. Pored glavnih ciklusa programa, tijekom cijele godine 
organiziraju se jednokratna predavanja s različitim temama. Od 2012. do danas organizirano je 86 
takvih volonterskih predavanja UNIRI nastavnica i nastavnika te vanjskih suradnika. Na 
predavanjima je ukupno sudjelovalo više od 1000 osoba starijih od 55 godina, prosječno 85 % 
polaznica (Ž) i 15 % polaznika (M). Predavanja i radionice pretežno su održavana na FFRI, APURI i 
Sveučilišnim odjelima. Od prošle akademske godine, zbog pandemije, odvija se prilagođen online 
program u virtualnom prostoru Sveučilišta za 3.dob: predavanja i radionice se odvijaju putem službene 
Zoom platforme, a osim sinkronih, program čine i asinkrone snimke predavanja pojedinih predavača. 
Poseban dio programa čine snimljena predavanja te arhivska predavanja i prezentacija S3D. Virtualna 
platforma je službena mrežna stranica (dio UNIRI weba) i uz nju, e-mailovi su glavni komunikacijski 
alat (komunikacija s bazom zainteresiranih kontakata). Izvori financiranja programa su godišnje 
sufinanciranje Grada Rijeke (Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb) + upisnine polaznika + UNIRI dio plaće 
za organizacijsko administrativnu provedbu. Izravni trošak programa čine honorari predavačima + 
trošak materijala za radionice + promo materijali.  
 

 Umirovljeni UNIRI nastavnici i nastavnice  
 

Premda je početna ideja Sveučilišta za treću dob bila da veći dio predavača na S3D budu umirovljeni 
profesori, do sada je to bilo samo u nekoliko ciklusa ili jednokratnih predavanja. Osnivanjem Kluba 
S3D usustavila bi se praksa uključivanja umirovljenih profesora  kao predavača u ciklusima predavanja 
na S3D kao i njihovog mogućeg angažiranja u istraživačkim projektima. Formaliziranjem uključivanja 
u aktivnosti Sveučilišta za treću dob umirovljenih profesora koji imaju potrebu ostati aktivni, 
Sveučilište djeluje sukladno ideji međugeneracijske solidarnosti te skrbi za svoje djelatnike i njihovu 
kvalitetu života i nakon umirovljenja. Sveučilišni profesori mogu zadržati neke oblike aktivnosti u 
okvirima akademske zajednice i podijeliti svoja znanja i vještine sa svojim vršnjacima voljnim za 
kontinuirano neformalno učenje. Osim toga, mogu se uključiti u predavanja i aktivnosti S3D i kao 
polaznici predavanja njihovih kolega u različitim drugim znanstvenim područjima. Sveučilište na taj 
način omogućava lakši prijelaz u mirovinu istovremeno kreirajući i razvijajući kvalitetan program za 
širu zajednicu, a posebno za sve veći broj starijih osoba s višim stupnjem izobrazbe sa specifičnim 
potrebama u održavanju njihova intelektualnog funkcioniranja. 
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 Klub Sveučilišta za treću dob 
 

Po čemu se Klub razlikuje od S3D? 
 
Dosadašnji program S3D nije nužno uključivao umirovljene profesore i profesorice već samo 
opcionalno, po njihovom angažmanu kao polaznika i predavača. Osnivanje kluba podrazumijeva 
formalno prikupljanje baze podataka svih umirovljenih profesora na sastavnicama. Administrativna 
služba  (uz pomoć sastavnica) kontaktirala bi umirovljene profesore i profesorice s mogućnošću 
sudjelovanja u klubu (kao predavača/polaznika), a dugoročno bi se usustavila praksa pri procesu 
umirovljenja, da se pri završetku radnog odnosa ponudi opcija sudjelovanja i uključivanja u klub. Na 
taj način stvara se baza podataka/članova kluba;  svojevrsni umirovljeni UNIRI alumni klub. Članovi 
kluba predlagali bi program Sveučilišta za 3.dob, a uz organizaciju predavanja i drugih javnih 
događanja, aktivnosti kluba mogu biti i zajednički izleti i druženja, odlasci na skupove i sl. 
Koliko je poznato, Sveučilište u Rijeci time bi prvo započelo s takvom praksom brige za svoje 
umirovljene članove akademske zajednice.  
 
Prijedlog za osnivanje kluba i tijela 
 
Članovi 
Predlaže se da članovi Kluba Sveučilišta za treću dob budu umirovljeni djelatnici Sveučilišta u Rijeci 
(nastavno i administrativno osoblje), predstavnici Sveučilišta za treću dob, predstavnici različitih 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci.  
Pogodnosti 

- Članovi Kluba S3D iz redova umirovljenih nastavnika su potencijalni predavači na S3D, a svi 
umirovljenici Sveučilišta u Rijeci kao članovi Kluba i kao polaznici predavanja u organizaciji 
S3D oslobođeni su plaćanja upisnine za cikluse predavanja.  

- Prijedlog: Članovi Kluba S3D imaju mail adrese @uniri  (održavanje afilijacije Sveučilišta u 
Rijeci).  

- Predlaže se razmatranje mogućnosti uključivanja umirovljenih nastavnika koji to žele u 
znanstvene projekte Sveučilišta u Rijeci uz osiguravanje osnovnih sredstava za istraživanje 
(dodatnu beneficiju valja detaljnije razraditi). 

-  
Koordinacija Kluba S3D 
Upravni Odbor S3D: voditeljica S3D na Sveučilištu u Rijeci, predstavnik Sveučilišta, predstavnik 
nastavnika, predstavnik umirovljenih djelatnika; administrator  
Savjet Kluba S3D: umirovljeni djelatnici (s predstavnikom) 
 

 Potrebe 
Potreba administrativne podrške Kluba S3D: djelatnici Sveučilišta + umirovljeni administrativni 
djelatnici? 
Potrebno osigurati financijska sredstva za održavanje ciklusa predavanja -financijska potpora za 
honorare predavače.  
 

 Ostali prijedlozi na razmatranje:  
Razrada imena - klub?  
Simbolične članarine? 
Prostor okupljanja / mjesto sastanaka? 
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