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PREDMET: Plan i program rada – kandidatura za predsjednicu i zamjenika predsjednice
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci u ak. godini 2022./23.

Poštovane kolegice članice i kolege članovi Skupštine SZSUR-a,

u svom mandatu, ukoliko bi bili izabrani za novo vodstvo Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci, pažnju bi usmjerili na nekoliko, po nama vrlo važnih zadataka za koje smo uvjereni da
ih je moguće započeti u održivom obliku unutar jednog mandata.

Iako u programu ne navodimo aktivnosti poput „zalaganja za poboljšanje kvalitete
studentskog života i podizanje studentskog standarda“, „zalaganje za poboljšanje kvalitete
studijskog procesa“, „branjenje i osiguravanje studentskih prava“ i sl., to je isključivo jer
smatramo da se te aktivnosti podrazumijevaju, kako za vodstvo SZSUR-a, tako i za svakog
drugog studentskog predstavnika. Te opće aktivnosti već su uključene u naše planove i
programe rada kao predstavnika Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u
Rijeci odnosno Studentskog Zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pa bismo samo
naveli kako ćemo iste aktivnosti provoditi i na Sveučilišnoj razini.

Također, radit ćemo i brinuti o provedbi svih segmenata „Plana i programa rada SZSUR-a“, u
suradnji sa Skupštinom SZSUR-a.

1. „Studenti za studente“

Naš plan započet ćemo s, nama, najvažnijom i vrlo izvedivom točkom. Smatramo da trenutno
svjedočimo jednom vrlo pasivnom razdoblju u domeni studentskog predstavništava i
aktivizma. Interes studenata za aktivizmom vrlo je mali, do te mjere da se na nekim
sastavnicama zborovi ne mogu konstituirati jer nema kandidata. To je vrlo zabrinjavajuće i
trebalo bi nam služiti kao poziv na „buđenje“.
U planu nam je da u svim projektima i aktivnostima, u suradnji sa vama, Skupštinom,
implementiramo nit vodilju, temeljnu ideju – „studenti za studente“. Vođeni takvom idejom
vjerujem da bi studenti dobili novu perspektivu studentskog aktivizma, imali bi priliku
mnogo više međusobno surađivati i družiti se na Sveučilišnoj razini, kao i postati svjesniji
akademske zajednice i svih aspekata studentskog života i standarda.



Ključne aktivnosti u ovoj domeni svakako bi bile veća suradnja i zajednički projekti među
sastavnicama, sa naglaskom na edukativnim radionicama i društvenim događanjima u
organizaciji studenata pojedine sastavnice za kolege studente s drugih sastavnica. Ovakav
princip se može primijeniti na niz dosadašnjih svima poznatih projekata SZSUR-a i na taj
način dodatno ih oplemeniti i udahnuti im onaj, u zadnje vrijeme malo zanemaren,
“studentski” dio.

2. Strategija razvoja studentskog predstavništva na Sveučilištu u Rijeci 2023. – 2025.

Prvo bismo napomenuli da ovu točku nismo mi izmislili niti pokrenuli, ona je već dio
Sveučilišne strategije razvoja, koja naravno uključuje i studente. Primjena ove strategije
zacrtana je i u planovima iz prethodnih mandata, međutim, smatramo da na njoj treba još
raditi, ulagati u nju i inzistirati na njenoj provedbi.
Strategija razvoja studentskog predstavništva temeljila bi se upravo na Strategiji Sveučilišta u
Rijeci 2021. – 2025., koju su svi čelnici sastavnica prihvatili. U njoj piše da su studenti
partneri Sveučilišta i njenih sastavnica te da se će se aktivno uključivati u kreiranje politika i
odvijanje procesa na Sveučilištu. Također piše da će Sveučilište i njene sastavnice snažnije
informirati studente o aktivnostima Studentskog zbora te da će u suradnji sa Studentskim
zborom razviti sustav unapređenja sudjelovanja studenata u studentskom predstavništvu.
Čelnike i uprave sastavnica, ali i nas same, moramo držati u odgovornosti za provođenje ovih
odredbi Strategije, odnosno – one moraju biti naš zajednički cilj i obveza. Ako želimo
promjene, to će morati biti zajednički napor.

Neke od aktivnosti kojima bismo na konkretan i po nama izvediv način željeli potaknuti
razvoj i podizanje kvalitete studentskog predstavništva su:

● Edukacije o studentskom predstavništvu - svjesni smo kako većina studentskih
predstavnika nije na adekvatan način upoznata sa svojim ulogama, obavezama i
mogućnostima, iz tog razloga želimo organizirati edukacije za sve zainteresirane
studentske predstavnike i svakome dati sve potrebne informacije i savjete za
kvalitetno obavljanje date funkcije

● Izvješća članova Skupštine - smatramo da je suradnja i razmjena ideja najbolji način
za napredak pa tijekom mandata želimo poticati predstavnike u Skupštini, ali i sve
zainteresirane članove Studentskih zborova da podijele svoj rad, projekte i ideje što će
vjerujemo potaknuti aktivnost, ali i poslužiti kao primjer svima koji svoje ideje žele
provesti u djelo

● Posjet Studentskim zborovima - spremni smo odvojiti vrijeme i održati sastanke sa
Studentskim zborovima svih sastavnica kako bismo se upoznali, vidjeli s kojim
problemima se susreću te konkretno za svaku sastavnicu pomoći u rješavanju
problema, ali vjerujemo da ćemo iz toga svi zajedno mnogo naučiti i podići kvalitetu
Studentskog predstavništva na razini Sveučilišta

Strategija bi uključivala misiju i viziju razvoja studentskog predstavništva, SWOT analizu,
određivanje strateških ciljeva, očekivanih ishoda provođenja strategije te određivanje
pokazatelja uspješnosti. Strategiju bi pratio plan provedbe i sustav kontrole izvršenja. Dakle,
pristup problemima i njihova obrada bili bi cjeloviti – od navođenja s kojim problemima se



susrećemo i njihovih potencijalnih uzroka, preko posljedica koje ti problemi izazivaju, do
načina za rješavanje tih problema te podjele zadaća svim ključnim dionicima koji će morati
sudjelovati u njihovom rješavanju.

3. Katalogiziranje svih povjerenstava, tijela i odbora u kojima sudjeluju studentski
predstavnici na Sveučilištu u Rijeci i njenim sastavnicama.

Uvjereni smo da je jedan od razloga nezainteresiranosti za uključivanje u rad različitih
povjerenstava, tijela i odbora u kojima studenti sudjeluju upravo taj što studenti ne znaju
čemu ta povjerenstva služe, koliko njihov glas u njima vrijedi i što bi u njima trebali raditi.

Cilj nam je to katalogizirati i učiniti na svim relevantnim mjestima dostupnim katalog u
kojemu bi upravo to bilo objašnjeno. Sadržavao bi popise i opise tijela po sastavnicama
Sveučilišta i na Sveučilištu samom, ulogu studenata u njima, vrijeme trajanja mandata, koliko
učestalo se odvijaju sastanci i ostale važne informacije koje studenti moraju znati.

4. Medijska platforma Kišobran

Medijska platforma Kišobran je potpuno konstruirana tijekom akademske godine

2017./2018., kada je donesena odluka na Skupštini SZSUR-a o potrebi širenja kapaciteta

medijskih studentskih kanala, pored Radio SOVA-e, na novinarsku te video sekciju.

Odlučilo se spojiti sve medije pod jedan projekt te kroz isti financirati opremu potrebnu za

rad tijekom jedne kalendarske godine.

Smatramo da je na nama kao studentima odgovornost popularizacije znanosti i vjerujemo

da i mi možemo uvelike doprinijeti plasiranju relevantnih i provjerenih informacija, ovisno

o svojim interesima i području studija. Svjedočili smo zastrašujućem trendu širenja opasnih

dezinformacija za vrijeme pandemije koronavirusa, opasnostima 5G mreže i još mnogo

sličnih problema koji sežu u sve sfere društva. No vjerujemo da strah proizlazi iz neznanja

i da je upravo na nama kao članovima akademske zajednice da damo svoj doprinos u

širenju provjerenih informacija na svima jasan i razumljiv način. Stoga želimo pokrenuti

rubriku Želim znati! na platformi Kišobran za koju će materijale osmišljavati sami studenti

sa profesorima mentorima iz određenih područja. Sam pilot projekt započinjemo s

Odjelom za biotehnologiju kako bismo optimizirali i testirali izvedivost i održivost

zamišljenog projekta, a cilj nam je do kraja akademske godine proširiti isti na većinu, a u

konačnici i sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci.




