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Rijeka, 7. listopada 2022. 

 

PREDMET: Motivacijsko pismo – kandidatura za Zamjenika predsjednika Studentskog 

zbora Sveučilišta u Rijeci u ak. godini 2022./23. 

 

Poštovane kolegice članice i kolege članovi Skupštine SZSUR-a, 

 

ovim motivacijskim pismom želio bih vam približiti razloge zbog kojih sam se odlučio 

kandidirati na funkciju zamjenika predsjednice SZSUR-a. Nadam kako ćete iz napisanog 

uspjeti uvidjeti moju ambiciju za pokretanje i implementaciju promjena za koje smatramo da 

bi omogućile napredak studentskog standarda i aktivizma na Sveučilištu.  

Student sam četvrte godine studija medicine te sa sigurnošću mogu reći da poznajem sve 

aspekte studentskog predstavništva, sve pore studentskog života i probleme s kojima se 

susrećemo. Aktivan sam studentski predstavnik od 1. godine, a sada i predsjednik Studentskog 

zbora svoje sastavnice te sam upoznat s radom i funkcioniranjem SZSUR-a. Tijekom svoga 

studija i rada kao studentski predstavnik razvio sam ideje kako unaprijediti studentski život, 

podignuti studentski standard i osigurati transparentnost i pravednost u svim djelovanjima. 

Unazad nekoliko godina svjedočimo nedostatku želje studenata za uključivanjem u zastupanje, 

studentske aktivnosti. Nadalje, vidljivo je da studenti nisu upoznati sa smislom postojanja 

studentskih predstavnika i udruga, kako na sastavnicama, tako i na Sveučilištu. Tokom svog 

mandata, inzistirat ću da se ti problemi adresiraju te da se studente aktivno potiče na 

uključivanje kao i da se proširi svijest o akademskoj zajednici i studentskim vrijednostima. 

Kandidiram se jer smatram da obnašanjem funkcije Zamjenika predsjednika dobivam 

mogućnost zalagati se za ideje i poboljšanja opisana u Planu i programu koji smo kolegica 

Lana Par i ja zajednički napisali. Svjestan sam da ova pozicija nosi mnogo odgovornosti prema 

studentima Sveučilišta, no veseli me što će mi omogućiti legitimitet i neposrednost pri 

implementaciji prethodno spomenutog Plana. Neovisno o tome hoću li biti izabran, tokom ove 

akademske godine nastojat ću pokrenuti iste te inicijative, u nadi da bi ostvarili promijenu u 

stavu studenata na Sveučilišt. 

Smatram se vrlo energičnom osobom, punom ambicije, želje i entuzijazma. Svoj aktivizam 

želim pretočiti u boljitak svih sadašnjih i budućih studenata našeg Sveučilišta. 

Ovim pismom želim istaknuti koliko mi je važna i vrijedna vaša podrška. Ne tražim da podržite 

samo mene kao kandidata, nego razvoj studentskog predstavništva na našem Sveučilištu. 

Upravo vaša želja i volja za napretkom studentskog predstavništva je ono što nam je potrebno 

kako bismo promjene proveli u djelo. 

S poštovanjem,

 


