
Lana Par
Hrastovsko, Selska ul. 122
42230 Ludbreg
lana.par@student.uniri.hr

Skupština Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci

Rijeka, 9. listopada 2022.

PREDMET: Motivacijsko pismo – kandidatura za Predsjednicu Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci u ak. godini 2022./23.

Poštovane kolegice članice i kolege članovi Skupštine SZSUR-a,

ovim motivacijskim pismom želim Vam predstaviti razloge i izvor motivacije za svoju
kandidaturu na funkciju Predsjednice SZSUR-a. Istovremeno, željela bih iskoristiti ovu
priliku kako bi bolje upoznali mene i osobne motive zbog kojih sam se odlučila na ovaj
korak.

Studentica sam treće godine preddiplomskog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova na
Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Posljednjih godinu dana aktivni sam član
Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci te sam kao takva dobila detaljan uvid u
rad, organizaciju i funkciju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Kroz svoj angažman,
volonterizam i suradnju na organizaciji brojnih projekta SZSUR-a stekla sam vrijedno
iskustvo koje će mi uvelike pomoći u vođenju SZSUR-a. Između ostaloga, istaknula bih
Ribroo kamp za brucoše i SDF kojima sam 2021. pridonijela kao volonter, a ove godine i kao
dio organizacijskog tima. Također sam sukoordinatorica projekta “UNIRI Stvari” kojim smo
osigurali besplatne higijenske potrepštine na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, ali i
potakli kolege s drugih Sveučilišta diljem Hrvatske na istu inicijativu i uklanjanje stigme oko
reproduktivnog zdravlja. Bila sam angažirana i u različitim predstavničkim tijelima,
primjerice kao član Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Povjerenstva za prigovore za
natječaj za smještaj Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci. Naposljetku, vođenje sličnih
studentskih organizacija nije mi strano.

Na sve to gledam kao na vrijedno iskustvo koje mi je pružilo razvoj organizacijskih i
socijalnih vještina. Također, rekla bih kako sam kroz interakcije s brojnim studentima na
Sveučilištu proširila vidike i stekla različite perspektive na sve aspekte studentskog života.
Kao predsjednica Udruge studenata biotehnologije svakodnevno sam bila u kontaktu s
voditeljima projekata i volonterima, te dobila uvid u brojne i vrlo različite razloge za njihovu
(ne)angažiranost i (ne)aktivnost. Upravo taj holistički pristup studentima smatram ključnom
prednošću u svoj kandidaturi za poziciju Predsjednice SZSUR-a.



Cilj mi je upoznati čim veći broj studenata Sveučilišta u Rijeci s radom SZSUR-a, a
obnašanjem funkcije predsjednice SZSUR-a predstavljati te se zalagati za interese i dobrobit
svih studenata jer smatram da je to zadaća nas kao studentskih predstavnika. Vjerujem da je
isto moguće postići samo radeći na međusobnoj komunikaciji i suradnji. Nadam se da ćete u
kandidaturi kolege Eugena Cara te mojoj osobnoj prepoznati otvorenost suradnji te kako ćete
je uzeti kao primjer dobre prakse na kojoj želimo temeljiti budućnost studentskog
predstavništva na našem Sveučilištu. Vjerujem da ćemo zajedničkom suradnjom postići
ciljeve predstavljene u Planu i programu rada Predsjednice i Zamjenika Predsjednice
SZSUR-a za akademsku godinu 2022./2023. te potaknuti studentske predstavnike da isti
implementiraju na vlastitim Sastavnicama, ali i da ga dalje razvijaju po potrebama svojih
studenata. Naposljetku, obnašanjem vlastitih funkcija želimo osigurati rast i razvoj
kompetencija u predstavničkoj, profesionalnoj i osobnoj domeni.

Nadam se kako ćete prepoznati moj entuzijazam te mi ukazati povjerenje i dati Vaš glas kao
kandidatkinji za predsjednicu SZSUR-a.

S poštovanjem,

________________________
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