Sveučilište u Rijeci

Obrazac Izvješća o provedbi
Strategije u 2008. godini

Upute
za pripremu Izvješća sastavnica o provedbi Strategije u 2008. godini
U nastavku teksta nalazi se obrazac za izvješće o provedbi Strategije na sastavnicama
Sveučilišta u Rijeci u 2008. godini.
Obrazac prati sadržaje Strategije Sveučilišta u Rijeci te sadrži pitanja koja se odnose na
provedbu strateških ciljeva i zadataka navedenih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. na
sastavnicama tijekom 2008. godine. U obrascu je također potrebno navesti podatke vezane za
indikatore učinka prema uputi na 53. stranici Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013.
Molimo Vas da svoje konkretne i sažete odgovore na zadana pitanja upisujete u prazna polja
priloženih tablica.
Ispunjeno izvješće je potrebno dostaviti Rektoratu do 31. siječnja 2009. godine.
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1. Opći dio
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u vezi provedbe Strategije Sveučilišta u
Rijeci 2007.-2013. tijekom protekle godine.

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci osnovan je 1.travnja 2008. godine.
Do 8. prosinca 2008, kada je zaposlena jedna administrativna djelatnica 1. vrste pri Odjelu nije
bilo administrativnog osoblja. Pri Sveučilištu je 1. prosinca 2008. zaposlena jedna djelatnica radi
obavljanja poslova studentske službe za sve osnovane odjele.
Usprkos našim naporima, za studije koje realizira Odjel do kraja 2008. godine nije uspostavljena
odgovarajuća potpora ISVU i MOZVAG sustava.
Studentski zbor Odjela za matematiku osnovan je 12. prosinca 2008. čime Odjelsko vijeće
postalo potpuno jer su u njega uključeni i predstavnici studenata.
Na Odjelskom vijeću održanom 15. prosinca za pročelnika Odjela izabran je dr.sc. Dean
Crnković, izv.prof. koji je do tada obnašao dužnost privremenog pročelnika Odjela. Na istom
Odjelskom vijeću od Studentskog zbora Odjela je zatraženo da odaberu predstavnika koji bi bio
članom Odbora za kvalitetu te je Odbor za kvalitetu Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
oformljen 13. siječnja 2009. na prvom Odjelskom vijeću u 2009.
Zbog svega navedenog, Odjel se u kratkom razdoblju postojanja dominantno bavio problemima
organizacije nastave i uspostavljanjem odgovarajućih pratećih sustava.
U Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. razvoju prirodnih znanosti posvećena je posebna
pozornost pa je čin osnivanja Odjela tijekom protekle godine u skladu s provedbom Strategije.
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2. Studiji i studenti
Strateški cilj 1. Sveučilište koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na
ishodima učenja i fleksibilnim akademskim profilima kroz sve tri razine sveučilišnih studija,
usmjereno fleksibilnim putovima učenja i cjeloživotnom obrazovanju, sukladno potrebama
zajednice, gospodarstva i razvitka društva.
Zadatak 1. Uspostaviti omjer preddiplomskih i diplomskih studija od najmanje 1:2.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u svrhu uspostave navedenog omjera preddiplomskih i diplomskih
studija tijekom 2008. godine.

Indikator 1.1a Broj akreditiranih studijskih programa I, II i III ciklusa visokog obrazovanja
Navedite broj akreditiranih studijskih programa I, II i III ciklusa visokog obrazovanja na vašoj sastavnici.
Usporedite podatak s brojem akreditiranih programa I, II i III ciklusa visokog obrazovanja u prošloj godini.
Osnivanjem Odjela za matematiku jedan preddiplomski i dva diplomska programa akreditirana pri
Filozofskom fakultetu u Rijeci prebačana su na Sveučilište a izvodi ih i organizira odjel za
matematiku. Postupak formalnog prebacivanja tih studija s Filozofskog fakulteta na Odjel provodi
Sveučilište i u tijeku je.
Pri Odjelu za matematiku izvodi se i Seminar za konačnu matematiku kao sastavni dio
doktorskog studija iz matematike koji je zajednički doktorski studij iz matematike za 4 hrvatska
sveučilišta (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split).

Zadatak 2. Transformirati najmanje ¾ stručnih studija u sveučilišne i smanjiti omjer
studenata na stručnim i sveučilišnim studijima na najviše 1:10.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u svrhu transformacije stručnih studija u sveučilišne te smanjenje
omjera studenata na stručnim i sveučilišnim studijima tijekom 2008. godine.

Indikator 1.2a Vrste studija na Sveučilištu
Navedite vrste studija koje postoje na vašoj sastavnici.
- preddiplomski studij
- diplomski studij
- doktorski studij (zajednički doktorski studij četiri sveučilišta iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i
Splita, nositelj studija Matematički odjel PMFa u Zagrebu)
Indikator 1.2b Broj i struktura studenata
Navedite broj i strukturu studenata na vašoj sastavnici u 2008. godini prema vrsti studija. Usporedite podatke s
podacima iz 2007. godine.
Stanje 31. prosinca 2008. godine:
- 65 studenata na preddiplomskom studiju
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-

2 studenta diplomskog studija

Zadatak 3. Do 2011. godine uspostaviti najmanje 50% fleksibilnih akademskih programa
kroz koje se mogu izgraditi najmanje 3 akademska profila.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2008. godine u svrhu uspostave najmanje 50% fleksibilnih
akademskih programa do 2011. godine.

Indikator 1.3 Postotak fleksibilnih akademskih programa
Navedite udio fleksibilnih akademskih programa na vašoj sastavnici.
Ne postoje.

Zadatak 4. Uspostaviti odnos broja studenata na jednog nastavnika od 15:1 s ciljem
postizanja omjera među pojedinim područjima ne većim od 1:5.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2008.u svrhu smanjenja omjera broja studenata na jednog
nastavnika.

Indikator 1.4 Broj studenata na jednog nastavnika
Navedite omjer studenata i nastavnika na vašoj sastavnici. Usporedite omjer s prošlogodišnjim omjerom studenata i
nastavnika na Vašoj sastavnici..
Stanje 31. prosinca 2008. godine:
- 67 studenata
- 4 djelatnika u nastavno-znanstvenom ili nastavnom zvanju
- 15 asistenata (djelatnice na porodiljnom nisu uključene)

Zadatak 5. Najmanje 50% sastavnica i 50% programa dovršilo drugi ciklus kvalitete
(internog i vanjskog vrednovanja).
Navedite jesu li na vašoj sastavnici uspostavljeni ciklusi kvalitete (internog i vanjskog vrednovanja), koje su
aktivnosti provedene tijekom 2008. godine i kada se planira završetak prvog ciklusa. Također, navedite studijske
programe na kojima je vrednovanje provedeno.

Indikator 1.5 Postotak sastavnica i studijskih programa koji su dovršili I i II ciklus osiguranja kvalitete
Navedite postotak studijskih programa na vašoj sastavnici koji su započeli l. ciklus osiguranja kvalitete tijekom 2008.
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godine. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.

Zadatak 6. Povećati omjer prolaznosti s prve na druge godinu studija na 75%, odnosno
isporučiti najmanje 70% student-ECTS.
Navedite što je vaša sastavnica poduzela u svrhu povećanja prolaznosti s prve na drugu godinu studija te
isporučivanja što većeg postotka student-ECTS tijekom 2008. godine.

Indikator 1.6 Postotak studenata koji uspješno završe prvu godinu
Navedite za svaki studijski program postotak studenata koji su uspješno završili prvu godinu u ak.. god. 2007.-2008.
(stekli uvjete za upis u višu godinu sukladno studijskom programu, odnosno stekli 60 ECTS). Usporedite podatak s
podatkom za ak. god. 2006./2007.

Zadatak 7. Povećati broj studenata koji diplomiraju u roku na 60% te osigurati da 80%
studenata završi studij.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja broja studenata koji
diplomiraju u roku (vrijeme studiranja jednako broju godina predviđen studijskim programom uvećan za najviše 1/5
trajanja studija) te osiguranja da što veći postotak studenata završi studij.

Indikator 1.7a Postotak diplomiranih po generaciji
Navedite postotak diplomiranih studenata na vašoj sastavnici za posljednje tri generacije studenata (studenti s
apsolventskim stažem duljine do godine dana,duljinom apsolventskog staža između 1 i 2 godine te duljinom
apsolventskog staža između 2 i 3 godine) u 2008. godini.

Indikator 1.7b Prosječno vrijeme diplomiranja
Navedite prosječno vrijeme potrebno od upisa prve godine do diplome za one studente koji su diplomirali tijekom 2008.
godine.

Zadatak 8. Povećati broj multidisciplinarnih programa na najmanje 20% od ukupnog broja
programa (programi u kojima sudjeluje najmanje ¼ nastavnika iz drugih znanstvenih
područja).
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Navedite aktivnosti poduzete na vašoj sastavnici tijekom 2008. godine u svrhu povećanja broja multidisciplinarnih
programa.

Indikator 1.8 Broj programa s multidisciplinarnim sadržajima
Navedite studijske programe koji su sadržavali multidisciplinarne sadržaje na sastavnici u ak.. god. 2007.-2008.

Zadatak 9. Povećati broj nastavnika uključenih u multidisciplinarne studijske programe na
20%.
Navedite aktivnosti poduzete na vašoj sastavnici tijekom 2008. godine u svrhu poticanja nastavnika u uključivanje u
multidisciplinarne studijske programe.

Indikator 1.9 Broj nastavnika koji je uključen u multidisciplinarne aktivnosti
Navedite broj nastavnika vaše sastavnice uključenih u multidisciplinarne aktivnosti na Sveučilištu tijekom 2008. godine.

Zadatak 10. Povećati broj studenata izvan gravitacijskog područja Sveučilištu u Rijeci na
50%.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u svrhu povećanja broja studenata izvan gravitacijskog područja
Sveučilišta u Rijeci tijekom 2008. godine.

Indikator 1.10 Postotak studenata koji dolaze na Sveučilište u Rijeci iz drugih županija
Navedite broj i postotak studenata upisanih na vašu sastavnicu sa stalnim boravištem izvan Primorsko-goranske
županije.
30 studenata (44,77 %) ima stalno boravište izvan Primorsko-goranske županije
1 studentica je u studentskom domu

Zadatak 11. Povećati broj studija na jednom od svjetskih jezika na 10.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u 2008. godini s ciljem uvođenja studijskih programa na jednom od
svjetskih jezika.

Indikator 1.11 Broj programa koji se izvode na stranom jeziku
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Navedite studijske programe koje vaša sastavnica izvodi na stranom jeziku.

Zadatak 12. Formirati Centar za nastavu hrvatskog jezika za strane studente. /Filozofski
fakultet u Rijeci/
Navedite aktivnosti koje je Filozofski fakultet u Rijeci poduzeo s ciljem osnivanja Centra za nastavu hrvatskog jezika
za strane studente.

Indikator 1.12 Formiranje Centra za nastavu hrvatskog jezika za strane studente
Navedite je li formiran Centar za nastavu hrvatskog jezika za strane studente na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Zadatak 13. Svi studijski programi na sveučilištu strukturirani tako da najmanje 20%
ishoda učenja u programu razvija opće kompetencije.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine s ciljem strukturiranja studijskih programa
na način da najmanje 20% ishoda učenja u programu razvija opće kompetencije.

Indikator 1.13 Prosječni % studijskog programa s ishodima učenja u kojima se razvijaju opće kompetencije
Navedite prosječni postotak ishoda učenja u kojima se razvijaju opće kompetencije po svakom studijskom programu
vaše sastavnice.

Zadatak 14. Najmanje 30.000 student-ECTS na Sveučilištu isporučeno kroz programe
cjeloživotnog obrazovanja.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja student-ECTS
isporučenih kroz programe cjeloživotnog obrazovanja.

Indikator 1.14 Broj student-ECTS ostvaren kroz programe cjeloživotnog učenja
Navedite broj student-ECTS ostvaren kroz programe cjeloživotnog učenja tijekom 2008. godine na vašoj sastavnici.
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Zadatak 15. Najmanje 10.000 student-ECTS na Sveučilištu ostvareno kroz neformalno i
informalno učenje.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja student-ECTS
ostvarenih kroz neformalno i informalno učenje.

Indikator 1.15 Broj student-ECTS ostvaren kroz neformalno i informalno učenje
Navedite broj student-ECTS ostvaren kroz neformalno i informalno učenje tijekom 2008. godine na vašoj sastavnici.

Zadatak 16. Ostvariti institucijska partnerstva, na razini sveučilišta i razini sastavnica, s
poduzećima i javnim institucijama u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih
programa.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2008. godine u svrhu ostvarenja institucijskih partnerstva s
poduzećima i javnim institucijama u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih programa.

Indikator 1.16a Broj institucijskih ugovora o partnerstvu s poduzećima i javnim institucijama
Navedite poduzeća i javne institucije s kojima je sastavnica potpisala institucijske ugovore o partnerstvu u 2008.
godini. Navedite ukupan broj aktivnih ugovora koje ima sastavnica s poduzećima i javnim institucijama.

Indikator 1.16b Broj nastavnika u naslovnim zvanjima koji su uključeni u obrazovanje na sveučilištu kroz
institucijska partnerstva.
Navedite broj nastavnika u naslovnim zvanjima koji su uključeni u obrazovanje na vašoj sastavnici kroz institucijska
partnerstva.

Zadatak 17. Osigurati smještaj u studentskim domovima za najmanje 40% studenata
Sveučilišta koji dolaze na studij u Rijeku.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu osiguranja smještaja u studentskim
domovima za što veći postotak studenata koji dolaze na studij u Rijeku.

Indikator 1.17 Postotak studenata koji dolaze na studij u Rijeku smještenih u studentskim domovima
Navedite broj studenata vaše sastavnice koji su došli na studij u Rijeku smještenih u studentskim domovima.
Usporedite podatke s podacima iz prošle godine.
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- 1 studentica

Zadatak 20. Najmanje 50% svakog studijskog programa koristi alate za e-učenje (miješano
ili potpuno).
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja korištenja alata za eučenje (miješano ili potpuno) na svim studijskim programima.

Indikator 1.20 Prosječni % studijskog programa koji koristi alate e-učenja
Navedite prosječni postotak svakog studijskog programa vaše sastavnice koji koristi alate za e-učenje (miješano ili
potpuno).
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3. Znanstveni rad i inovacije
Strateški cilj 2. Istraživačko sveučilište s utvrđenim istraživačkim profilom, centrima izvrsnosti,
kolaborativnim istraživanjima, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih karijera i dvostruko
većom znanstvenom produkcijom.
Zadatak 1. Broj obranjenih doktorata povećati za četiri puta.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja broja obranjenih
doktorata.

Indikator 2.1 Broj obranjenih doktorata
Navedite broj obranjenih doktorata na vašoj sastavnici tijekom 2008. godine. Usporedite rezultate s rezultatima u
2007. godini.

Zadatak 2. Udvostručiti financiranje istraživanja.
Navedite što je sastavnica poduzela tijekom 2008. godine s ciljem povećanja financiranja istraživanja.

Indikator 2.2 Omjer između financiranja istraživanja i broja nastavnika
Navedite točan omjer između financiranja znanstveno-istraživačkih projekata i broja znanstveno-nastavnog osoblja
zaposlenog na puno radno vrijeme na vašoj sastavnici tijekom 2008. godine. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.

Zadatak 4. Broj objavljenih radova u međunarodnim publikacijama (SCI) povećati za 3
puta do 2013.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine s ciljem povećanja broja objavljenih
radova u međunarodnim publikacijama (SCI).

Indikator 2.4 Broj objavljenih radova indeksiranih u SCI
Navedite broj objavljenih radova znanstvenika vaše sastavnice navedenih u bazi CC te broj objavljenih radova
navedenih u bazi SCI tijekom 2008. godine.
- 1 CC članak
- 3 SCI članka
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Zadatak 5. Udvostručiti broj studenata na doktorskom studiju koji studiraju u punom
radnom vremenu od čega najmanje 10% doktoranada koje financira Sveučilište u Rijeci.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine s ciljem povećanja broja studenata na
doktorskom studiju koji studiraju u punom radnom vremenu te povećanja postotka doktoranada koje financira
Sveučilište u Rijeci.

Indikator 2.5 Broj doktoranada u punom radnom vremenu
Navedite točan broj doktoranada sastavnice u punom radnom vremenu u 2008. godini. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.

Zadatak 6. Najmanje 30 obranjenih doktorata u humanističkom području, te najmanje 20
doktorata u području prirodnih znanosti.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja broja obranjenih doktorata u
humanističkom području/području prirodnih znanosti.

Indikator 2.6a Struktura nastavnika po znanstvenim područjima
Navedite broj nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju zaposlenih na vašoj sastavnici razvrstanih po znanstvenim
područjima i području umjetnosti u 2008. godini.
Stanje 31. prosinca 2008. godine:
- 3 nastavnika u području prirodnih znanosti

Indikator 2.6b Obranjeni doktorati po područjima znanosti
Navedite broj obranjenih doktorata na vašoj sastavnici po područjima znanosti u 2008. godine.

Indikator 2.6c Broj znanstvenih projekata po područjima znanosti
Navedite broj znanstvenih projekata na vašoj sastavnici po područjima znanosti provedenih tijekom 2008. godine
prema izvoru financiranja a) MZOŠ; b) ostalih izvora financiranja.

Zadatak 9. Najmanje 2/3 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima aktivni mentori u
barem jednom doktoratu do 2013. godine.
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Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine s ciljem povećanja udjela nastavnika u
znanstveno-nastavnim zvanjima aktivnim mentorima u barem jednom doktoratu.

Indikator 2.9 Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu
Navedite broj i udio nastavnika vaše sastavnice koji su tijekom 2008. godine bili aktivni mentori u doktoratu. Usporedite
podatak s prošlogodišnjim.

Zadatak 13. Do 2013. udvostručiti broj institucijski organiziranih popularizacijskih
aktivnosti te broj nastavnika i studenata koji u njima sudjeluju.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja broja institucijski
organiziranih populacijskih aktivnosti te broja nastavnika i studenata koji u njima sudjeluju.

Indikator 2.13 Broj nastavnika i studenata koji sudjeluju u institucijski organiziranim popularizacijskim
aktivnostima
Navedite broj nastavnika i studenata koji su tijekom 2008. godine sudjelovali u institucijski organiziranim populacijskim
aktivnostima.
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4. Kapaciteti – ljudski, financijski i materijalni resursi
Strateški cilj 3. Sveučilište s najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti u kojem se
izražava talent i poduzetnička energija svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i
studenta) s transparentnim procesima i s ljudima koji se ravnopravno natječu u Europskom
istraživačkom prostoru i Europskom prostoru visokog obrazovanja.
Zadatak 2. Broj asistenata i novaka podići na 50% nastavnog osoblja do 2010., odnosno
60% nastavnog osoblja do 2013.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2008. godine u svrhu povećanja udjela asistenata i
novaka u nastavnom osoblju sastavnice.

Indikator 2.2 Udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju
Navedite broj i udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju sastavnice u 2008. godini. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.
stanje 31.12.2008.
- 15 asistenata čini 79% nastavnog osoblja

Zadatak 3.a Najmanje 50% docenata u životnoj dobi od 30-40 godina.
Navedite aktivnosti poduzete tijekom 2008. godine u svrhu povećanja broja docenata u životnoj dobi od 30 do 40
godina koji sudjeluju u nastavi na vašoj sastavnici full-time ili part-time ugovorom o radu.

Indikator 3.3 Dobna struktura docenata na Sveučilištu
Navedite broj docenata vaše sastavnice koji spadaju u dobnu skupinu: a) od 30-40; b) 41-50. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.

Zadatak 3.4 Razviti organizacijski okvir i financijske instrumente za uspostavljanje
nezavisne istraživačke karijere postdoktoranata te uključiti najmanje 10% postdoktoranata
do 2013.
Navedite što je vaša sastavnica poduzela tijekom 2008. godine u svrhu razvoja organizacijskog okvira i financijskih
instrumenata za uspostavljanje nezavisne istraživačke karijere postdoktoranata te uključivanja što većeg broja
doktoranata u nezavisnu istraživačku karijeru.

Indikator 3.4b Postotak postdoktoranata koji su dobili sredstva za uspostavljanje nezavisne istraživačke
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karijere
Navedite ukupan broj postdoktoranata vaše sastavnice te broj postdoktoranata koji su tijekom 2008. godine dobili
sredstva za uspostavljanje nezavisne istraživačke karijere. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.

Zadatak 11. Kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja nastavnog i nenastavnog osoblja
provesti sustavno osposobljavanje najmanje 50% djelatnika u načelima strateškog
menadžmenta.
Navedite aktivnosti provedene na vašoj sastavnici u svrhu cjeloživotnog obrazovanja nastavnog i nenastavnog
osoblja u načelima strateškog menadžmenta.

Indikator 3.11 Udio zaposlenika koji su završili sustavno osposobljavanje za strateški menadžment
Navedite broj i udio zaposlenika koji su završili sustavno osposobljavanje za strateški menadžment..
- 1 djelatnik (pročelnik Odjela)

Zadatak 13. 50% vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta.
Navedite aktivnosti u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 3.13 Udio vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta
Navedite udio vlastitih prihoda u proračunu sastavnice.

Zadatak 14. Najviše 40% vlastitih prihoda od školarina.
Navedite aktivnosti u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 3.14 Udio školarina u vlastitim prihodima
Navedite udio školarina u vlastitim prihodima.

Zadatak 18. Najmanje 60% od kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu (bez Kampusa).
Navedite udio kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu koja su ostvarena u 2008. godini.
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Indikator 3.18 Udio kapitalnih ulaganja u vrhunsku opremu
Navedite postotak udjela kapitalnih sredstava uloženih u vrhunsku znanstvenu i nastavnu opremu.

Zadatak 19. Najviše 25% administrativnog i pomoćnog osoblja u ukupnom broju
zaposlenih.
Navedite aktivnosti u cilju ostvarenja zadatka.

Indikator 3.19 Udio administrativnog i nastavnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih na Sveučilištu
Navedite broj nastavnog osoblja (nastavnici, suradnici, znanstvena i stručna zvanja), administrativnog i pomoćnog
osoblja te broj ukupno zaposlenih.
Stanje 31. prosinca 2008.:
- 4 nastavnika
- 18 suradnika
- 1 administrativno osoblje

Zadatak 22. Do kraja 2007. utvrditi akcijski plan i resurse, a do kraja 2010. u potpunosti
integrirati knjižnični sustav Sveučilišta.
Navedite planirane aktivnosti u cilju stvaranja integriranog knjižničnog sustava Sveučilišta.

Indikator 3.22 Integrirani knjižnični sustav do 2010.
Navedite aktivnosti zasad provedene, a koje pomažu u integraciji knjižničnog sustava Sveučilišta.

Zadatak 23. Osigurati unutarnju mobilnost najmanje 20% nastavnika i najmanje 10%
studenata godišnje.
Navedite aktivnosti provedene u svrhu unutarnje mobilnosti nastavnika i studenata.

Indikator 3.23 Udio nastavnika i studenata koji barem 5% svojeg radnog vremena, nastavne norme ili kredita
ostvaruju na sastavnici drugog znanstvenog područja ili polja
Navedite broj i udio nastavnika i studenata koji su sudjelovali u unutarnjoj mobilnosti u 2008 godini.
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4. Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s
potrebama zajednice
Strateški cilj 4. Sveučilište koje je aktivno uključeno u gospodarstvo i razvoj zajednice te pomaže
gospodarsku i socio-kulturnu tranziciju u društvo znanja.
Zadatak 1. Ostvariti najmanje 20 istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom.
Navedite ostvarene istraživačke projekte s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Indikator 4.1 Broj zajedničkih istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom zajednicom
Navedite broj zajedničkih istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Zadatak 2. Povećati broj visokostručnih studija, elaborata i ekspertiza za potrebe
gospodarstva i lokalne zajednice za 3 puta.
Navedite planirane aktivnosti u svrhu povećanja broja visokostručnih studija, elaborata i ekspertiza za potrebe
gospodarstva.

Indikator 4.2 Broj studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva
Navedite broj institucijski verificiranih studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva u 2008. godini.

Zadatak 3. Provesti najmanje 5 istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacijama i/ili
institucijama civilnog društva.
Navedite aktivnosti za povećanje suradnje s organizacijama i/ili institucijama civilnog društva.

Indikator 4.3 Broj istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacijama i/ili institucijama civilnog društva
Navedite broj studija, elaborata i ekspertiza broj institucijski verificiranih istraživačkih projekata u partnerstvu s
organizacijama i/ili institucijama civilnog društva u 2008.godini.
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Zadatak 4. Ostvariti najmanje 25 ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom i
lokalnom zajednicom.
Navedite aktivnosti primjere u svrhu ostvarenja 25 ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom.

Indikator 4.4 Broj ugovora o savjetodavnim uslugama
Navedite broj institucijski verificiranih ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom ili jedinicama lokalne
samouprave ostvarenih u 2008. godini.

Zadatak 5. Uključiti najmanje 20 članova Sveučilišta u nadzorne i upravne odbore te
najmanje 50 članova Sveučilišta u gradske, županijske i državne procese planiranja i
razvoja zajednice.
Navedite predviđene aktivnosti u svrhu uključivanja članova s vaše sastavnice u nadzorne i upravne odbore, kao i
gradske, županijske i državne procese planiranja i razvoja zajednice.

Indikator 4.5 Broj članova Sveučilišta u nadzornim i upravnim odborima i broj članova sveučilišta u gradskim,
županijskim i državnim skupinama koje rade na procesima planiranja i razvoja zajednice
Navedite broj članova u nadzornim i upravnim odborima i broj članova u gradskim, županijskim i državnim skupinama
koje rade na procesima planiranja i razvoja zajednice na vašoj sastavnici.

Zadatak 6. Ostvariti barem 20 zaštita industrijskog vlasništva.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka na vašoj sastavnici.

Indikator 4.6 Broj zaštita industrijskog vlasništva
Navedite broj registriranih zaštita industrijskog vlasništva ostvarenih na vašoj sastavnici.

Zadatak 7. Postići razinu prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici i
prihoda od intelektualnog vlasništva od najmanje 20% od ukupnog prihoda.
Navedite koje su aktivnosti s ciljem povećanja prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici te
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prihoda od intelektualnog vlasništva provedene na vašoj sastavnici (koje obrazovne, istraživačke i stručne usluge
vaša sastavnica nudi na tržišnim načelima).

Indikator 4.7 Udio prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici i prihoda od intelektualnog
vlasništva u ukupnom prihodu
Navedite udio prihoda koji je vaša sastavnica ostvarila od pružanja usluga gospodarstvu kao i prihoda od
intelektualnog vlasništva u ukupnom prihodu za 2008. godinu.

Zadatak 8. Razviti izvannastavne aktivnosti i institucionalizirati ih kroz godišnji plan
aktivnosti te uspostaviti financijske instrumente za podupiranje projekata koji će
studentima omogućiti iskustveno učenje kroz volontersko uključivanje.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 4.8 Broj izvannastavnih projekata pod vodstvom studenata koji nude volonterske angažmane u
zajednici
Navedite broj izvannastavnih projekata pod vodstvom studenata koji nude volonterske angažmane u zajednici.

Zadatak 12. Trajno surađivati s osnivačima odgojnih i obrazovnih ustanova, s dječjim
vrtićima i školama. Pokretati i uključivati se u razvojne projekte u obrazovanju s ciljem
istraživanja i osiguravanja boljih uvjeta za ostvarivanje osobnih potencijala svakog djeteta
u sustavu odgoja i obrazovanja.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 4.12 Broj razvojnih projekata ostvarenih u suradnji s obrazovnim institucijama
Navedite broj i naziv institucijski verificiranih razvojnih projekata vaše sastavnice ostvarenih u suradnji s obrazovnim
institucijama u 2008. godini.
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5. Integriranost u Europsku Uniju, otvorenost prema svijetu i
mobilnost
Strateški cilj 5. Dinamično Sveučilište aktivno uključeno u Europski istraživački prostor i
Europski prostor visokog obrazovanja koje sustavno i organizirano potiče unutarnju i vanjsku
mobilnost znanstvenika i studenata.
Zadatak 1. Broj projekata na Framework programima EU, projekata ERC [European
Research Council] i ESF [European Science Foundation] povećati za najmanje tri puta i u
barem jednom projektu biti koordinator (kontraktor).
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 5.1 Broj Framework (FP) i ESF projekata na Sveučilištu u Rijeci
Navedite broj Framework (FP) i ESF projekata na vašoj sastavnici.

Zadatak 5. Najmanje 10% istraživača godišnje provesti će u inozemnim institucijama više
od 2 tjedna.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 5.5 Broj istraživača koji su tijekom godine proveli najmanje 2 tjedna u inozemnim institucijama
Navedite broj istraživača koji su tijekom godine proveli najmanje 2 tjedna u inozemnim institucijama.
- 1 djelatnik

Zadatak 7. Najmanje 10 združenih diplomskih studija na Sveučilištu, od kojih najmanje 2 s
inozemnim sveučilištima, te najmanje 5 poslijediplomskih programa, od kojih najmanje 2 s
inozemnim sveučilištima.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 5.5 Broj i struktura združenih studija na Sveučilištu
Navedite broj i strukturu združenih studija na Sveučilištu.
Odjel za matematiku sudjeluje u realizaciji Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog
doktorskog studija matematike nositelj kojeg je PMF-Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu.
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Zadatak 8. Najmanje 3% nastavnika i 3% studenata na Sveučilištu uključeno u programe
razmjene i mobilnosti s europskim sveučilištima.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Indikator 5.5 Udio nastavnika i studenata uključenih u programe razmjene i mobilnosti
Navedite udio nastavnika i studenata uključenih u programe razmjene i mobilnosti.

Zadatak 9. Uspostaviti institucijsku strukturu za sudjelovanje u programu ILLP i do 2012.
ostvariti 1 milijun EUR godišnje iz ILLP programa.

Indikator 5.9b Količina novca kojim su financirani studenti, nastavnici i sastavnice Sveučilištu kroz program
ILLP
Navedite količinu novca kojim su financirani studenti, nastavnici i sastavnice Sveučilištu kroz program ILLP.
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