Rijeka, 28. veljače 2006.

Zakladnicima Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Sveučilištu u Rijeci, Gradu Rijeci i Primorsko-goranska županiji

Godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci
(veljača 2005. – veljača 2006.)
Temeljem članka 22. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Zaklada), prema kojem Upravni odbor i
Ravnatelj za svoj rad odgovaraju Zakladnicima, podnosim u svojstvu ravnateljice ovo Godišnje izvješće o radu
Zaklade Sveučilišta u Rijeci za period od 28. veljače 2005. godine do 28. veljače 2006.

Sadržaj godišnjeg izvješća:
1.
2.
3.
4.

Uvod
Natječaji Zaklade i korisnici sredstava Zaklade
Natječaj za dodjelu „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“
Projekt: Studenti i Sveučilište (uključivanje studenata u obrazovni, kulturni i društveni
život zajednice)
5. Sjednice Upravnog odbora Zaklade
6. Statistike o dodjeli sredstava Zaklade (2004-2005)
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1. Uvod
Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je inicijativom i potporom Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeka i
Primorsko-goranske županije. Kao zakladnici, navedene institucije trajno podupiru i nadziru rad Zaklade
Sveučilišta u Rijeci.
Zaklada je neprofitna institucija koja prihodima koja sama stječe trajno služi ostvarivanju općekorisne ili
dobrotvorne svrhe vezane uz obrazovanje i znanost.
Zaklada je započela je s radom 28. siječnja 2004. godine
Tijela Zaklade čine:
a)

Upravni odbor Zaklade u sastavu:
- dr.sc. Ivan Frančišković, predsjednik UO
- dr.sc. Špiro Milošević, zamjenik predsjednika UO
- dr.sc Juraj Sepčić
- dr.sc. Nataša Zrilić
- dr.sc. Vidoje Vujić

b)

Ravnateljica Zaklade
- dr.sc. Snježana Prijić – Samaržija

Svrha ustanovljavanja Zaklade Sveučilišta u Rijeci je:
Osigurati budućnost Sveučilišta u Rijeci kao temeljne znanstvene institucije u Primorsko-goranskoj
županiji
Podržavati misiju Sveučilišta u Rijeci u obrazovanju, znanstvenom istraživanju i služenju zajednici.
Stvoriti svijest u zajednici o značenju Sveučilišta za razvitak zajednice.
Razviti svijest o potrebama suradnje pojedinaca, poduzeća, ustanova i lokalne zajednice radi postizanja
zajedničkog cilja razvoja društva i njegove integracije u suvremenu Europu.

U tom cilju, sukladno svojim programskim planovima, svrha Zaklade je trajno pružanje novčane potpore
članovima akademske zajednice, i to:
za potporu znanstveno-istraživačkim projektima, programima i novim studijima na Sveučilištu i u cijeloj
akademskoj zajednici,
za potporu djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima za njihovo znanstveno i stručno
usavršavanje,
za nagrađivanje značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti,
za potporu u izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti,
za obogaćivanje sveučilišnog kampusa
za novčanu potporu studentima

Značaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci sastoji se u preuzimanju uloge vodećeg podupiratelja projekata i
programa visokog obrazovanja i znanosti. Namjera zakladnika bila je ustanoviti jedno središte koje će
moći sustavno vrednovati sve prijave kroz precizno definiranu i nadziranu procedura stručne (domaće i
međunarodne) evaluacije kako samih programa i projekata, tako i njihove provedbe.
Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od osnovne imovine u iznosu od 1.
150.000,00 kuna položenih na žiro račun Zaklade kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
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2. Natječaji Zaklade i korisnici sredstava Zaklade

U periodu za koji se podnosi izvješće, Zaklada je raspisala pet natječaja za dodjelu sredstava u ukupnom iznosu
od 510.000,00 kn kuna.
1. Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade, (10.4.- 10.5. 2005.) u iznosu od
400.000,00 kn (lista korisnika u prilogu)
2. Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim skupovima
(10.9. – 10. 10. 2005.) u iznosu od 50.000,00kn (lista korisnika u prilogu)
3. Natječaj za grafičko oblikovanje web stranica Zaklade Sveučilišta u
Rijeci/ natječaj za studente (1.10.- 1.11. 2005.); nagrada za odabrano
rješenje u iznosu od 5.000,00 kn dodijeljena je Sanji Grubiša, Visoka
učiteljska škola
4. Natječaj za izradu idejnog rješenja promotivnog materijala Zaklade
Sveučilišta u Rijeci /natječaj za studente (1.10.- 1.11.2005); nagrada
za odabrano rješenje u iznosu od 5.000,00 kn dodijeljena je Igoru
Malnaru, Akademija primijenjenih umjetnosti.
5.

Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na znanstvenim skupovima
(1.2 - 1.3.2006) u iznosu od 50.000,00kn (vrednovanje u tijeku)

3. Natječaj za dodjelu „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“
Između kandidata prijavljenih na Natječaj za dodjelu «Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci» (15. studeni 2005 –
15. siječnja 2006.), stručno povjerenstvo je predložilo, a Upravno Odbor potvrdio dodjelu nagrada sljedećim
članovima sveučilišne zajednice:

1. dr.sc. Berislav Pavišić, red. prof., Pravni fakultet u Rijeci (društvene i humanističke
znanosti)
2. dr.sc. Miljenko Kapović, red. prof., Medicinski fakultet u Rijeci (prirodne i medicinske
znanosti)
3. akad. slikar Josip Diminić, red.prof., Akademija primijenjenih umjetnosti (umjetnost)
4. studentica Marijana Rakić, Medicinski fakultet u Rijeci (prirodne i medicinske znanosti)
5. student Ivan Šverko, Filozofski fakultet u Puli (društvene i humanističke znanosti)
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4. Projekt: Studenti i Sveučilište
(uključivanje studenata u obrazovni, kulturni i društveni život zajednice)
U cilju razvijanja prepoznatljivosti Zaklade i njezine misije, Zaklada je za prioritet svojeg promidžbenog
djelovanja u 2005. godini odredila studentsku populaciju. Kako bi studentima skrenula pažnju na svoje
postojanje i djelovanje, Zaklada je zaseban dio sredstava namijenila studenskim aktivnostima, te
organizirala sljedeće aktivnosti:

Okrugli stol na temu: Kvaliteta studiranja (7.5.2005; Aula Magna rektorata;
koordinatorica Jasmina Čelica)
Sudionici: prof. dr. Goran Kalogjera (prorektor za nastavu); Elvira Marinković Škomrlj
(Novi list), Miljana Bajšanski (Centar za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci), Bojan Velagić
(Studentski zbor)
Zaključci okruglog stola poslani su svim sastavnicama i studentskim udrugama
Sveučilišta u Rijeci i objavljeni u Novom listu

Prezentacija i javna rasprava o Etičkom kodeksu za studente/studentice (24.5.2005, Aula
Magna rektorata, koordinatorica Jasmina Čelica)
Sudionici: prof. dr. Jasminka Ledić (predsjednica Etičkog povjerenstva Filozofskog
fakulteta u Rijeci); prof. dr. Elvio Baccarini (profesor Etike na Filozofskom fakultetu u
Rijeci), Ana Vučković (studentski predstavnik u Vijeću časti Sveučilišta u Rijeci)
Primjedbe i sugestije su uvrštene u konačnu verziju Etičkog kodeksa za
studente/studentice

Podupiranje studentskih umjetničkih djelatnosti – kratki dokumentarni film o
studentskom životu «Indeks i ja» (Film aktiv)
projekcija filma «Indeks i ja» održana je u dvorani u Filodramatice, 22. rujna
2006. godine

Interaktivna kazališna radionica u organizaciji studentske udruge «Alarm»: Etička
dimenzija rada Studentskih udruga
24.5.2005. godine Aula Magna rektorata, voditelj: Aleksandar Božić i Kristijan
Šunjić
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Ciklus projekcija filmova kultnih redatelja (od listopada 2005. – travnja 2006. godine,
voditelj Marko Rojnić)
6 ciklusa filmova (ukupno 32 filma) održava se u Erste Club-u, Rijeka i KUC Kalvarija,
Rijeka (srijedom) i Gradskoj knjižnici, Pula (utorkom) to:
•
•
•
•
•
•

ciklus Ingmara Bergman (Švedska)
ciklus Abbas Kiarostami (Iran)
izbor iz «zlatnog razdoblja» čehoslovačkog filma
ciklus Alain Resnais
ciklus sovjetskog revolucionarnog filma
ciklus Sergeja Paradžanova

gosti predavači:
•
•
•
•

•

Daniel Rafaelić,( Hrvatska kinoteka pri Hrvatskom državnom arhivu; dva predavanja)
Tomislav Kurelec (urednik filmskog programa HRT-a)
Bruno Kragić (pomoćnik glavnog urednika Hrvatske enciklopedije LZMK)
Nikica Gilić (Filozofski fakultet u Zagrebu),
Tomislav Brlek (Filozofski fakultet u Zagrebu),

Projekt «Studenti oblikuju vizualni identitet Zaklade»
Natječaj za grafičko oblikovanje web stranica Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Natječaj za izradu idejnog rješenja promotivnog materijala Zaklade Sveučilišta u
Rijeci

5. Sjednice Upravnog Odbora Zaklade
U periodu za koji se podnosi izvješće održano je osam sjednica Upravnog Odbora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sjednica UO održana je od 25. – 28. veljače 2005. godine (on line)
sjednica UO održana je 23. ožujka 2005, 13.00 sati
sjednica UO održana je 30. svibnja 2005, 14.00 sati
sjednica UO održana je 13. lipnja 2005., 12.00 sati
sjednica UO održana je 4. studenog 2005, 11.00 sati
sjednica UO održana je 29. studenog 2005, 14.00 sati
sjednica UO održana je 20. prosinca 2005. godine, 13.00 sati
sjednica UO održana je 22.veljače 2006. u 14.00 sati
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6. Statistike o dodjeli sredstava Zaklade
(2004- 2005)
Ukupno dodijeljena sredstva po godinama
2004. godina

2005. godina

350.000,00

600.000,00

Ukupno dodijeljena sredstva po godinama

2004. godina;
350.000 kn; 37%

2005. godina;
600.000 kn; 63%
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Ukupno dodijeljena sredstva, po godinama
700.000 kn

2005. godina;
600.000 kn

600.000 kn
500.000 kn
400.000 kn

2004. godina;
350.000 kn

300.000 kn
200.000 kn
100.000 kn
0 kn
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Ukupno dodijeljena sredstva, nastavnicima i studentima prema djelatnostima (2004 -2005)
Djelatnost

Ukupno

Stručno usavršavanje
Projekti i programi za razvoj kampusa
Stipendije studentima diplomskog i poslijediplomskog
studija
Organizacija znanstvenih skupova i izdavačka djelatnost
Studentska natjecanja u znanju i druge stručne, kulturne i
sportske aktivnosti studenata
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Projekti uključivanja studenata u obrazovni, kulturni i
društveni život zajednice
Ukupno u periodu 2004-2005 godina

350.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
950.000,00

Ukupno dodijeljena sredstva nastavnicima i studentima prema djelatnostima (20042005)

Projekti uključiv anja

Nagrada Zaklade
Sv eučilišta u Rijeci
11%

studenata u obrazov ni,
kulturni i društv eni živ ot
zajednice
5%

Studentska natjecanja u

Stručno usav ršav anje

znanju i druge stručne,

36%

kulturne i sportske
aktiv nosti studenata
5%

Organizacija znanstv enih
skupov a i izdav ačka
djelatnost

Stipendije studentima

21%

diplomskog i
poslijediplomskog studija

Projekti i programi za
razv oj kampusa
11%

11%
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Ukupno dodijeljena sredstva studentima i nastavnicima (2004-2005)
Ukupno
Nastavnici
Studenti

950.000,00
619.000,00
331.000,00

Ukupno dodijeljena sredstva studentima i nastavnicima

Studenti
35%

Nastavnici
65%
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Ukupno dodijeljena sredstva studentima prema djelatnostima (2004-2005)
Djelatnost

Ukupno

Stručno usavršavanje
Projekti i programi za razvoj kampusa
Stipendije studentima diplomskog i poslijediplomskog studija
Studentska natjecanja u znanju i druge stručne, kulturne i sportske aktivnosti
studenata
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci
(za studente/ukupna svota)
Projekti uključivanja studenata u obrazovni, kulturni i društveni život zajednice
Ukupno u periodu 2004-2005. godina

50.000,00
21.000,00
100.000,00
50.000,00
60.000,00
50.000,00
331.000,00

Ukupno dodijeljena sredstva studentima prema djelatnostima (2004-2005)

Projekti uključivanja
studenata u obrazovni,
kulturni i društveni
život zajednice
15%
Nagrada Zaklade
Sveučilišta u Rijeci (za
studente/ukupna svota)
18%
Studentska natjecanja
u znanju i druge
stručne, kulturne i
sportske aktivnosti
studenata
15%

Stručno usavršavanje
15%
Projekti i programi za
razvoj kampusa
6%

Stipendije studentima
diplomskog i
poslijediplomskog
studija
31%
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Ukupno iskorištena sredstva po sastavnicama Sveučilišta u Rijeci

Sastavnica Sveučilišta u Rijeci

194.200 kn
54.880 kn
54.812 kn
12.500 kn
23.456 kn
0 kn
10.241 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn

55,47%
15,68%
15,66%
3,57%
6,70%
0,00%
2,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

137.000 kn
136.000 kn
39.000 kn
59.000 kn
0 kn
28.000 kn
3.000 kn
3.000 kn
7.000 kn
5.000 kn
5.000 kn

32,46%
32,23%
9,24%
13,98%
0,00%
6,64%
0,71%
0,71%
1,66%
1,18%
1,18%

Ukupno,
2004.2005.
331.200 kn
190.880 kn
93.812 kn
71.500 kn
23.456 kn
28.000 kn
13.241 kn
3.000 kn
7.000 kn
5.000 kn
5.000 kn

350.090 kn

100,00%

422.000 kn

100,00%

772.090 kn

2004.

Filozofski fakultet u Rijeci
Medicinski fakultet u Rijeci
Pravni fakultet u Rijeci
Tehnički fakultet u Rijeci
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci
Fakultet ekonomije i turizma «Pula»
Nastavni zavod za javno zdravstvo
Visoka učiteljska škola u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti

Udio 2004.

2005.
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Udio 2005.

Udio
2004.2005.
42,90%
24,72%
12,15%
9,26%
3,04%
3,63%
1,71%
0,39%
0,91%
0,65%
0,65%
100,00%
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Ukupno iskorištena sredstva prema spolu (2004- 2005)
Spol
Žene
Muškarci

Ukupno
447.749,66
324.339.04

Ukupno iskorištena sredstva prema spolu

Muškarci
42%

Žene
58%

Ravnateljica Zaklade
Dr.sc. Snježana Prijić – Samaržija, izv. prof.
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