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U Rijeci, 23. travanj 2021.
SVEUČILIŠTE U RIJECI
n. r. studenata poslijediplomskih
studija
PREDMET: Poziv studentima poslijediplomskih studija
– rasprava o mogućnostima financiranja aktivnosti studenata poslijediplomskih
studija
Poštovane kolegice i kolege,
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 31. ožujka 2021. raspravljala
je o mogućnostima financiranja aktivnosti doktoranada te plaćanju upisnina od strane studenata
poslijediplomskih studija i njihovoj uplati Sveučilištu u Rijeci od strane sastavnica u svrhu
financiranje aktivnosti studenata.
Naime, uočeno je da za nas doktorande za sada ne postoji razvijeni sustav financiranja te drugih
usustavljenih oblika slične potpore na Sveučilištu (npr. literatura, kotizacije za konferencije,
usavršavanja, prijevodi radova, publiciranje radova i sl.).
Upravo iz navedenih razloga je imenovana Radna skupina SZSUR-a čiji je zadatak izraditi prijedlog
financiranja aktivnosti doktoranada.
Međutim, s obzirom na to da studenti doktorskih studija na različitim sastavnicama imaju različite
potrebe te da je struktura, organizacija i sl. doktorskih studija po sastavnicama vrlo neujednačena,
mislimo da je izrazito važno da se što više doktoranada priključi toj Radnoj skupini kako bismo bili
sigurni da smo uzeli u obzir potrebe doktoranada na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.
Stoga pozivamo vas predstavnike i zamjenike predstavnika doktoranada s pojedinih sastavnica na
sljedeći sastanak Radne skupine koji će se održati 29. travnja 2021. s početkom u 18 sati, putem
platforme Teams, poveznica za pristup sastanku, ovdje.
Ako ni predstavnik ni zamjenik pojedine sastavnice ne bude u mogućnosti prisustvovati, tada je
potrebno da delegirate nekoga od kolega kako bi svaka sastavnica na sastanku bila zastupljena.
Molimo dakle za međusobnu koordinaciju kako je navedeno. Također, uz svoj dolazak slobodni ste
pozvati i ostale doktorande s vaših sastavnica, a posebno bismo voljeli kada bi nam se pridružili i
doktorandi upisani u dijelu radnog vremena.

Isto tako, kako bi sastanak bio što kvalitetniji i konkretniji, pozivamo vas da unaprijed razmislite o
aktivnostima za koje smatrate da je potrebno financirati.
Premda su glavna tema sastanka mogućnosti financiranja aktivnosti, posebno ističemo kako bismo
željeli iskoristiti priliku te otvoriti prostor i za raspravu drugih problema s kojima se kao studenti
poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci suočavamo. Voljeli bismo kada biste nam i sami
predložili teme o kojima bismo u tom smislu još mogli raspravljati te kako bismo ih ovom
inicijativom također mogli iskomunicirati Upravi i ostalim relevantnim tijelima Sveučilišta. Ukratko,
sve ideje i prijedlozi su dobrodošli.
U
prilogu
dostavljamo kratki pregled
postojećih
natječaja na
prijaviti doktorandi te prijedloge aktivnosti koje bi se mogle financirati.
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Nadamo se da ćemo se okupiti u što većem broju i veselimo se druženju!
Srdačan pozdrav,
Članovi Radne skupine i Predstavnici studenata poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci,
v. r. Nadja Čekolj,
v. r. Tomislav Čop,
v. r. Jelena Musulin,
v. r. Ema Petaković,
v. r. Ana Zulijani
Dostaviti:
- Sastavnicama UNIRI, na znanje studenata poslijediplomskih studija;
- Pismohrana, ovdje.
Prilog:
- Mogućnosti financiranja studenata poslijediplomskih studija

