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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
Klasa: 003-06/20-01/54 
Ur.broj:2170-24-01-20-2/TT 
Rijeka, 26. studenog 2020. 
 
  

Z A P I S N I K 
 
 

Tematske sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, u ak. 
2020./2021. god., održane  u četvrtak, 26. studenog 2020. preko platforme Zoom, s 
početkom u 14,00 sati. 
 
 
 

D n e v n i  r e d 
 
 

1. Predstavljanje Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. – rektorica prof. dr. 
sc. Snježana Prijić-Samaržija. 

 
 

Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija otvorila je 
tematsku sjednicu putem platforme Zoom te pozdravila dekana Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med te pročelnicu Odjela za biotehnologiju, prof. 
dr. sc. Mirandu Mladinić Pejatović koji su izrazili zadovoljstvo mogućnošću sudjelovanja u 
izradi fakultetskih strategija sa sveučilišnom. 

 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija održala je prezentaciju u okviru koje 

je predstavila Strategiju Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2021. – 2025. godine.  
 
Sveučilište u Rijeci u daljnjem petogodišnjem razdoblju želi se razvijati kao Europsko 

sveučilište budućnosti – otvoreno sveučilište koje zagovara uključivost, inovativnost, 
povezanost sa zajednicom, sveučilište koje izlazi izvan zidova institucija, disciplina i granica. 
Sveučilište predlaže pet strateških politika definiranih kroz pet ključnih područja djelovanja 
oko kojih bi se fokusirao Sveučilišni daljnji razvoj, a to su:  

 
1. društveno odgovorno sveučilište,  
2. otvoreno obrazovanje,  
3. inovacije u istraživanju i razvoju, 
4. proširivanje obzora: strateška povezivanja, 
5. snaga integracije. 

 
Sve teme usklađene su s europskim politikama i drugim relevantnim svjetskim dokumentima. 

 
Power point prezentacija sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
Nakon izlaganja u raspravi su sudjelovali dekan izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. 

med. te prof. dr. sc. Bojan Polić sa Medicinskog fakulteta, dr. med. te pročelnica prof. dr. sc. 
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Miranda Mladinić Pejatović, izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski doc. dr. sc. Duško 
Čakara, doc. dr. sc. Daniela Kalafatović sa Odjela za biotehnologiju. 

 
Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija zahvalila se 

svima na pažnji, te je sjednica završena u 15:45 sati. 
 
 

 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 
 

      
            D E K A N  

 
    izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

 
 
 
 
 
 


