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2 Sveučilište u Rijeci – opći podaci

3. po veličini hrvatsko sveučilište

Osnovano 1973 

Sastoji se od 10 fakulteta, 4 sveučilišna odjela, 1 
akademije, Sveučilišne knjižnice i Studentskog centra

Statistički podaci u 2011./12.:

Broj studenata: 18.270
Broj članova nastavnog osoblja: 505

Broj članova nenastavnog osoblja:1.007



3 Sveučilište u Rijeci – sastavnice

► FAKULTETI
– Akademija primijenjenih 

umjetnosti  

– Ekonomski fakultet  

– Filozofski fakultet  

– Fakultet za menadžment u 
turizmu i hotelijerstvu 

– Građevinski fakultet  

– Medicinski fakultet  

– Pomorski fakultet  

– Pravni fakultet  

– Tehnički fakultet  

– Učiteljski fakultet  

► ODJELI
– Odjel za biotehnologiju 

– Odjel za fiziku 

– Odjel za informatiku 

– Odjel za matematiku 

► Sveučilišna knjižnica 
rijeka 

► Studentski centar 



4 Sveučilište u Rijeci – sastavnice



5 Sveučilište u Rijeci – vizija

• Sveučilište u Rijeci bit će istraživačko sveučilište s jasnim 
istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvoj koje provodi 
kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja 
i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. 

• Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za 
razvoj zajednice, uključivanjem u Europski istraživački prostor i 
Europski prostor visokog obrazovanja, najvišom razinom 
organiziranosti i odgovornosti, Sveučilište u Rijeci pokazati će 
svoju javnu odgovornost i doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u 
društvo znanja. 

• Sveučilište u Rijeci biti će dinamično sveučilište koje sustavno i 
organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te 
omogućuje izražaj talenta i poduzetničke energije svakog 
pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta).



6 Sveučilište u Rijeci – vizija

Samo nekoliko sati vožnje 
dijeli SuRi od drugih 
institucija u Italiji, Austriji, 
Sloveniji i Mađarskoj, što 
pospješuje međunarodnu 
suradnju s njima.
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Internacionalizacija Sveučilišta u Rijeci

• harmonizacija s EU sveučilištima u skladu sa zahtjevima i 
ciljevima Bolonjskog procesa

• 2005. – implementacija Bolonjskog procesa (tri ciklusa: 
preddiplomski/diplomski/poslijediplomski), usklađivanje 
studijskih programa

• Izvrsnost u mnogim područjima: inženjerstvo, brodogradnja, 
pomorstvo, biomedicina, društvene, humanističke i prirodne 
znanosti



8 Internacionalizacija Sveučilišta u Rijeci

• Prvo hrvatsko sveučilište koje je donijelo Strategiju 
(Strategija Sveučilišta u Rijeci 2007. -2013.)

• naglasak na izvrsnosti, osiguranju kvalitete, cijeloživotnom 
obrazovanju, aktivnoj suradnji s lokalnom zajednicom i 
ekonomijom, aktivnom sudjelovanju u europskom prostoru 
visokog obrazovanja i europskom istraživačkom prostoru
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Internacionalizacija Sveučilišta u Rijeci

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
• osnovana 2001.
• Erasmus, Euraxess, međunarodna i međusveučilišna 

suradnja

CENTAR ZA EU PROJEKTE
• osnovan 2007.
• EU fondovi i programi, npr. FP7, IPA, LLP, CIP, SF 
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Centar za EU projekte

• Informiranje o pojedinim programima i novim natječajima �
e-glasnik, internet i intranet portal, radionice, info dani, 
prezentacije

• Pomoć u pripremi i provedbi projekata sastavnica

• Priprema sveučilišnih projekata od strateške važnosti

• Priprema infrastrukturnih projekata za Strukturne fondove

• U ak. god. 2011/2012 prijavljeno preko 60 projekata

projekti@uniri.hr
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Internacionalizacija Sveučilišta u Rijeci

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Sastoji se od:
• Ureda za mobilnost i
• Ureda za bilateralnu i multilateralnu suradnju 

Međunarodna suradnja:
• 50 ugovora o bilateralnoj suradnji
• 130 Erasmus ugovora o suradnji
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Internacionalizacija Sveučilišta u Rijeci

Sudjelovanje u programima mobilnosti:

• CEEPUS

• Fulbright Programme

• Bilateralna razmjena

• LLP/Erasmus program



13 Erasmus u Hrvatskoj

• 2008./09. – Program bilateralne mobilnosti – nacionalni 
program financiran od MZOS-a kao priprema Erasmusu

•2009./10. - hrvatske institucije djelomično sudjeluju u LLP -
Programu za cjeloživotno obrazovanje – Erasmus: outgoing 
mobilnost studenata i osoblja

•Prosinac 2010. - EU i RH potpisuju Memorandum o 
razumijevanju o sudjelovanju u programu Mladi na djelu i LLP 
programu (2007.-2013.)

•2011./12. – punopravno sudjelovanje hrvatskih sveučilišta u 
svim aktivnostima LLP programa 
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14 Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Outgoing mobilnost studenata i osoblja
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Akademska 
godina Studenti Osoblje

2009./10. 35 7

2010./11. 44 11

2011./12. 68 13

2012./13. 135 30



15 Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

Sveučilište u Rijeci aktivno sudjeluje u programu Erasmus od 
akademske godine 2009./'10. 

•Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci

• Institucionalni Erasmus koordinator

•Povjerenstvo za Erasmus Sveučilišta u Rijeci

•Erasmus koordinatori sastavnica

•Uredi za međunarodnu suradnju pri sastavnicama Sveučilišta
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

• 2012. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata, 
nastavnika i drugog osoblja u okviru Erasmus programa

• više od 400 kolegija na engleskom ili drugom stranom jeziku 
(nastava na stranom jeziku ako je više od 5 studenata po 
kolegiju)

• Ekonomski fakultet - preddiplomski studij na engleskom 
jeziku: International Business
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17 Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

• mrežne stranice sveučilišta i sastavnica na engleskom jeziku

• tečajevi engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje

• University of Rijeka International Student Guide 2012/13

• UNIRI Erasmus Buddy Team – Erasmus Student Network 
Rijeka (ESN Rijeka)
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18 Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

•Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) – organizator

•Erasmus intenzivni programi (IP) – koordinator

•Erasmus pripremni posjeti (PP)

•Erasmus multilateralni projekti – partner

•Outgoing mobilnost studenata i osoblja 

•Incoming mobilnost studenata i osoblja

18
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC)

•Riječka kroatistička škola u sklopu Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci od 2011./12. održava EILC tečaj hrvatskog 
jezika za inozemne studente

•Početni i srednji stupanj jezika (min. 10 polaznika po tečaju)

•3 ECTS boda
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

Erasmus Intenzivni programi (IP)

•Riječka kroatistička škola u sklopu Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci u srpnju 2011./12. održava Erasmus 
Intenzivni program “Found in Translation” 

•Partneri: Jagiellonian Sveučilište u Krakowu, Sveučilište u 
Grazu i Sveučilište u Udinama

•Diploma o sudjelovanju, 8 ECTS bodova

•Prijava za nastavak Intenzivnog programa “Found in 
Tranlsation” u 2012./13.
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

Pripremni posjeti (PP)

•2010./11. – 1 osoba (Ekonomski fakultet)

•2011./12. – 3 osobe (Tehnički fakultet, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Akademija primijenjenih 
umjetnosti)
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

Multilateralni projekti

•Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
konzorcijski je partner u Multilateralnom projektu Advancing 
Digitally Renewed Interactions in Art Teaching (ADRIART), 
517845-LLP-1-2011-1-SI-ERASMUS-EMCR

•Partneri: Sveučilište u Novoj Gorici (koordinator konzorcija), 
Tehničko Sveučilište u Grazu i Sveučilište u Udinama
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Outgoing mobilnost

-natječaji za dodjelu stipendija studentima i osoblju 

-infomativni materijali o partnerskim institucijama 

-infomativni dani (prezentacije, info štandovi...)

-nominacije/prijave na inozemne institucije

-Ugovori o studijskom boravku / stručnoj praksi (studenti)

-Ugovori o održavanju nastave / stručnom usavršavanju 
(nastavno i nenastavno osoblje)

-prikupljanje dokumentacije (završno izvješće, izjava inozemne 
institucije, polica osiguranja...)
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

Outgoing mobilnost

•Izbor studenata i članova nastavnog/nenastavnog osoblja 
provodi se na sveučilišnoj razini

•Povjerenstvo za Erasmus Sveučilišta u Rijeci (5 članova)

•popis odabranih i odbijenih kandidata te lista čekanja
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Outgoing mobilnost - financije

STUDENTI
•Financijska potpora u 2012./13. za studijski boravak / stručnu 
praksu iznosi 400 eura mjesečno

OSOBLJE
•Financijska potpora u 2012./13.:
•90% europske dnevnice + stvarni putni troškovi
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci

Outgoing mobilnost – natječaji za dodjelu 
Erasmus stipendija
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ožujak-svibanj
•studenti - studijski boravak u zimskom semestru ili cijeloj 
akademskoj godini
•studenti - stručna praksa u tekućoj akademskoj godini
•osoblje – održavanje nastave i stručno usavršavanje u tekućoj 
akademskoj godini

rujan-listopad
•studenti - studijski boravak u ljetnom semestru
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Incoming mobilnost studenata i osoblja

• preko 130 Erasmus ugovora o suradnji

Rokovi za prijavu na Sveučilište u Rijeci:

• 10. lipnja – zimski semestar ili cijela ak. godina

• 10. studenog – ljetni semestar

27



28

Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Incoming mobilnost studenata

-Obrada prijava

-Infomativni materijali o Sveučilištu 

-Welcome Days (infomativni sastanak, izleti...)

-Pomoć pri nalaženju smještaja (dormitorij, apartmani)

-Pomoć pri rješavanju administrativnih pitanja (prijava 
adrese, privremeni boravak, OIB...)

-Prijepis ocjena i potvrda o studijskom boravku
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Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Incoming mobilnost studenata

Erasmus Student Network – ESN Rijeka

-Osnovani u svibnju 2012.
-Erasmus ambasadorica Sveučilišta u Rijeci
-Bivši članovi Erasmus Buddy tima Sveučilišta u Rijeci
-Pomoć incoming studentima (doček, smještaj, izleti, partiji)
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30 Erasmus na Sveučilištu u Rijeci
Incoming mobilnost studenata i osoblja
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Akademska 
godina Studenti Osoblje

2011./12. 25 10

2012./13. 80 20



31 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
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WELCOME DAY ZA INCOMING STUDENTE
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33 INCOMING STUDENTI – UTRKA U KARTINGU
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34 ESN RIJEKA
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SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, HR-51000 Rijeka 
Tel: 406 528, 406 583, 406 513; Fax: 406 588

Darko Štefan, rukovoditelj Službe
Maša Šašinka, Erasmus koordinator

Marijana Tomić, zamjenica Erasmus koordinatora 

darko@uniri.hr, masa@uniri.hr, 

mtomic@uniri.hr
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HVALA!


