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Dio odluka s 1. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019.

N

disciplinarnoga područja znanosti i Akademije za umjetnost
i kulturu u Osijeku.
Nadalje, Senat je prihvatio Izvješće o provedbi Internoga natječaja Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku
za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata
UNIOS - ZUP 2018. te donio Odluku o raspisivanju Natječaja
za upis studenata (doktoranada) na poslijediplomski međusveučilišni interdisciplinarni
studij Poduzetništvo i inovativnost koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na
osnovi Izvješća Povjerenstva
za programe cjeloživotnoga
učenja članovi Senata izdali su
suglasnosti za ustroj i izvedbu
programa cjeloživotnoga učenja na Filozofskom fakultetu
Osijek pod sljedećim nazivima:
Program učenja njemačkoga jezika u svrhu visokoškolske nastave; Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance te
Pyton, računalno razmišljanje
i programiranje.
Osim toga, prihvaćeno je Izvješće o upisima studenata u
prvu godinu na znanstveno/

Albert Oswald

a 1. sjednici Senata
Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj
godini
2018./2019., održanoj 30. listopada 2018., donesen je niz odluka, a izdvajamo najvažnije.
Senat je potvrdio izbor novih
članova Senata iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom
zvanju te predstavnika studenata.Temeljem odluka fakultetskih vijeća i Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu u
Osijeku za nove članove Senata
potvrđeni su: izv. prof. dr. sc.
Vladimir Dugalić, dekan, predstavnik humanističkih znanosti i Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta u Đakovu; izv. prof.
dr. sc. Damir Varevac, dekan,
predstavnik tehničkih znanosti i Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek; prof.
dr. sc. Damir Matanović, dekan, predstavnik društvenih
znanosti i Fakulteta odgojnih
i obrazovnih znanosti u Osijeku te prof. dr. sc. Helena Sablić
Tomić, dekanica, predstavnica
umjetničkoga područja/ inter-

Tablica 2. Broj upisanih studenata u prvu godinu studija na preddiplomske sveučilišne,
integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije

Albert Oswald

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti
13. i 14. prosinca održava se 22. Smotra
Sveučilišta u Osijeku s nekoliko novìna

Prošlogodišnja 21. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku
u akademskoj 2018./2019.godini, i to preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija kao
i diplomskih sveučilišnih studija. Odlučeno je i kako će se 22.
Smotra Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku održati 13. i 14. prosinca 2018. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Smotra Sveučilišta
organizira se za učenike završnih razreda srednjih škola, studente i ostale zainteresirane u
cilju pravodobnoga obavještavanja o studijskim programima, dostignućima u pojedinim
područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, sveučilišnim
i stručnim studijima, kreativnim mjestima za zapošljavanje
u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studija
u Osijeku, studentskome živo-

tu i o još mnogo drugih detalja. Na Smotri će se predstaviti
12 fakulteta (Ekonomski fakultet, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za
dentalnu medicinu i zdravstvo,
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Građevinski i arhitektonski
fakultet, Katolički bogoslovni
fakultet, Medicinski fakultet,
Pravni fakultet, Prehrambenotehnološki fakultet i Strojarski
fakultet), Akademija za umjetnost i kulturu i četiri odjela
(Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za
matematiku). Predstavit će se i
Gradska i sveučilišna knjižnica
Osijek, Studentski centar u Osijeku i Slavonskom Brodu, sveučilišne ustanove čija djelatnost
osigurava potreban standard
visokoga obrazovanja, Studentski zbor i studentske udruge kao i Hrvatski zavod za za-

pošljavanje – Područna služba
Osijek. Novost u ovogodišnjem
programu Smotre jest predstavljanje područja znanosti/
umjetnosti predavanjima i radionicama pojedinih sastavnica Sveučilišta prema utvrđenom rasporedu. Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku priprema budućim studentima publikaciju Vodič za
buduće studente za akademsku godinu 2019./2020. koja će
se besplatno dijeliti svim posjetiteljima Smotre.
K tomu, Senat je prihvatio Izvješće o Provedbi Erasmus progra-

ma međunarodne mobilnosti u
akademskoj godini 2017./2018.
Temeljem pozitivnoga mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun članovi Senata izdali su i suglasnost prof.
dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu
Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek, za potpisivanje
Ugovora za odobreni projekt
„Razvoj održivog integriranog
procesa proizvodnje biološki
aktivnih izolata iz proizvodnih
ostataka prehrambene industrije (POPI-WinCEco)“ u vrijednosti od 996.340 kuna.
(Sveučilište u Osijeku)

Vinko Vidmar, v. d. predsjednika
Studentskoga zbora Sveučilišta
ll Budući da je dosadašnjem predsjedniku Stjepanu Ćurčiću istekao mandat predsjednika, Skupština Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku 5. listopada 2018. izabrala je Vinka Vidmara za v.d.
predsjednika Studentskoga zbora Sveučilišta. Temeljem te odluke
Senat Sveučilišta u Osijeku potvrdio je izbor Vinka Vidmara, predstavnika studenata, za novoga člana Senata.

KONAČNI REZULTATI UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA
NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Na preddiplomske i diplomske
studije Sveučilišta u Osijeku upisano
ukupno 4459 novih studenata
Marija RASONJA

Tablica 3. Broj upisanih studenata u prvu godinu studija na diplomske sveučilišne studije

Prema podatcima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne/znanstvene sastavnice
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o upisanim
studentima u prvu godinu studija na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne
studije, preddiplomske stručne studije i na diplomske sveučilišne studije upisano je ukupno 4459 studenata, od kojih
je 3758 redovitih studenata i
701 izvanredan student.
U prvu godinu studija na
preddiplomske studije upisano je ukupno 3057 studenata, od čega 2676 redovitih i 381
izvanredan student. Na preddi-

plomske je sveučilišne studije upisano 2307 studenata, a
na integrirane preddiplomske
i diplomske sveučilišne studije 378 studenata, što ukupno
predstavlja 2685 studenata
na sveučilišnim studijima, od
čega je 2327 redovitih studenata i 358 izvanrednih studenata.
Na preddiplomske stručne studije upisana su ukupno 372
studenta, od kojih je 349 redovitih i 23 izvanredna studenta.
Prema području znanosti, u
prvu godinu preddiplomskih
sveučilišnih studija najviše je
studenata upisano u području
tehničkih znanosti (24 %), slijede društvene znanosti (16 %),
biotehničke znanosti (14 %) te
područje društvenih i humanističkih znanosti (11 %) i biomedicina i zdravstvo (10 %). Inte-

grirane je sveučilišne studije
upisalo najviše studenata u području društvenih znanosti
(39 %), slijedi interdisciplinarno područje (33 %) i područje biomedicine i zdravstva (25
%). Najviše je studenata upisanih u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u području tehničkih znanosti (48 %) i u
području društvenih znanosti
(45 %).
U prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija upisana su
ukupno 1402 studenta, od čega
1082 redovita studenta i 320
izvanrednih studenata. Prema
područjima znanosti, najviše
je studenata upisano u području tehničkih znanosti (21 %), slijede društvene znanosti (19 %),
biotehničke znanosti (17 %) te
biomedicina i zdravstvo (15 %).

Tablica 1. Broj upisanih studenata u prvu godinu studija prema razinama i područjima znanosti
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Nastavljen ciklus otvorenih predavanja „Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u“

Predavale o medijskoj etici i Zlatku Boureku
Svjetlana MOKRIŠ
Ciklus mjesečnih otvorenih
predavanja pod nazivom „Sveučilišni ponedjeljak u GISKOu“, a koji organiziraju Doktorska škola Sveučilišta u Osijeku i
Gradska i sveučilišna knjižnica
Osijek u svrhu popularizacije
znanosti i jačanja veza između
znanosti, umjetnosti i društva,
nastavljen je i tijekom rujna i
listopada 2018. održavanjem
dvaju novih izlaganja.
U rujnu se predavanjem „Medijska etika ili tko uopće kontrolira novinare da budu ‘fair
play’ igrači“ predstavila diplomirana politologinja Nefreteta
Zekić Eberhard. U listopadu je
predavanje „Nadrealno i sva-

Izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen

kidašnje u teatru figura Zlatka
Boureka“ održala izv. prof. art.
dr. sc. Saša Došen s Akademije
za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tema predavanja o medijskoj etici, popraćenoga mnoštvom primjera, usko je vezana
uz temu kojom se dugogodišnja osječka novinarka i polaznica poslijediplomskoga interdisciplinarnog sveučilišnog
studija Europski studiji bavi u
svojoj doktorskoj disertaciji.
Predavačica je, među ostalim,
govorila o tome postoji li poseban kodeks kojega se novinari moraju pridržavati, tko ga
propisuje, je li onaj u Hrvatskoj
nalik onima u demokracijama
kao što su primjerice Njemačka ili Mađarska te što se događa kada se novinari ogriješe o
etičnost, zatim postoje li kazne
za „prljave“ igrače te u kojoj
mjeri oštećeni posežu za sudskim tužbama.
U cilju demarginalizacije lutkarstva u okviru kazališne
umjetnosti, uspostavljanja dijaloga među kazališnim umjetnicima i otvaranja prostora
znanstvenoga diskursa o lutkarstvu i likovnim aspektima
izvedbene umjetnosti, Saša je
Došen predavanjem predstavila odabrane lutkarske predstave Zlatka Boureka namijenjene odrasloj publici u kojima

Nefreteta Zekić Eberhard, dipl. polit.
Bourek, uz vizualni identitet,
potpisuje i režiju. Sâm Bourek
svoje lutkarske predstave namijenjene
odrasloj
publici određuje kao teatar figura
kako bi ih i terminološki suprotstavio zabavnim, didaktičkim lutkarskim igrokazima za

djecu. U njegovu teatru figura,
dosljednom primjenom funkcionalne likovne dramaturgije
proizišle iz elementarnih tvoritelja značenja u okviru izvedbe, nadnormalno kao kazališna norma nadilazi oponašanje
života i stvarnosti.

Raspored predavanja
ll Raspored sljedećih predavanja u okviru ciklusa „Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u“ može se pogledati na mrežnom sjedištu GISKO-a (http://www.gskos.unios.hr/index.php/sveucilisni-ponedjeljak-u-gisko-u/). Također, raspored se redovito objavljuje u tablici
Aktivnosti popularizacije znanosti na posljednjoj stranici svakoga
broja Sveučilišnoga glasnika.

REZULTATI INTERNOGA NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ZA PRIJAVU
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH I UMJETNIČKIH PROJEKATA UNIOS - ZUP 2018

Petak, 16. studenoga 2018.

SENAT SVEUČILIŠTA U OSIJEKU POTVRDIO
IZBOR PRVE ČELNICE NOVE USTANOVE

Prof. dr. sc. Helena Sablić
Tomić dekanica Akademije za
umjetnost i kulturu u Osijeku
U skladu sa Statutom Sveučilišta u Osijeku, Senat je na
sjednici održanoj 30. listopada 2018. potvrdio izbor prof.
dr. sc. Helene Sablić Tomić za
dekanicu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku za
mandatno razdoblje od 2018.
do 2022. godine.
Na Izbornoj sjednici koja je
održana 10. listopada 2018. od
ukupnog broja članova Vijeća
Akademije (31 član), nazočno
je bilo 29 članova. Nakon provedenoga tajnoga glasovanja
utvrđeni su rezultati glasovanja i prof. dr. sc. Helena Sablić
Tomić kao jedina kandidatkinja u postupku izbora dekana
dobila je 28 glasova. U skladu
s navedenim rezultatima glasovanja utvrđeno je da je natpolovičnom većinom glasova
Vijeća Akademije izabrana za
dekanicu AUK-a za mandatno
razdoblje od 2018. do 2022.
Dokumentacija o provedenom
postupku izbora dekana na
Akademiji dostavljena je Odboru za statutarna i pravna pitanja koji je Zaključkom od 18.
listopada 2018. utvrdio da je

postupak izbora dekana proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta u Osijeku i Privremenim
Statutom Akademije. S obzirom na činjenicu da je Akademija novoosnovana umjetničko/znanstveno-nastavna
sastavnica, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić izabrana je za
prvu dekanicu AUK-a u prvom
četverogodišnjem mandatu, a
mandat joj započinje 1. studenoga 2018.
(Sveučilište u Osijeku)

Aktivnosti Centra za osiguranje i unaprjeđenje
kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta u Osijeku

Odobreno 38 novih znanstvenoProširena ponuda skupnih
istraživačkih i umjetničkih projekata radionica namijenjenih karijernom
savjetovanju osječkih studenata
Sonja VILA, Dragica STEINDL

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisalo
je 5. travnja 2018. godine Interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS - ZUP
2018 u okviru četiriju skupina:
Interdisciplinarni istraživački
projekti, Istraživački projekti, Projekti s gospodarstvom i
Projekti mladih istraživača.
Kriteriji za odabir UNIOS ZUP
– 2018 projekata koji će se financirati i iznosi financiranja utvrđeni su prema: a) količini raspoloživih novčanih
sredstava, b) ocjenama recenzenata, c) statusu projekata
(projekti od posebne važnosti), d) broju prijavljenih projekata sa znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne/
znanstvene sastavnice. Evaluacija projekata obavljena je
na osnovi recenzija dvaju recenzenata, i to jednoga recenzenta sa Sveučilišta u Osijeku i
jednoga s institucije koja nije
sastavnica Sveučilišta. Imenovan je panel sastavljen od prodekana/zamjenika pročelnika
za znanost koji su dali svoje
mišljenje o procesu evaluacije
i prijavljenim projektnim prijedlozima. Projekti su prošli administrativnu provjeru,
svaki je projekt morao imati
pisanu potporu sastavnice i
uklapati se u njezine strateške
razvojne ciljeve, sastavnice su
mogle istaknuti projekte koji
su im posebno važni za razvoj
i rangirani su na osnovi ocjena recenzenata.
Sveučilište je zaprimilo ukupno 119 projektnih prijedloga
znanstveno-nastavnih sastav-

nica i umjetničko-nastavne/
znanstvene sastavnice Sveučilišta. Senat je Sveučilišta 30.
listopada 2018. donio Odluku o financiranju 38 znanstvenoistraživačkih i umjetničkih
projekta znanstveno-nastav-

nih sastavnica i umjetničko-nastavne/znanstvene sastavnice
Sveučilišta temeljem Internoga natječaja UNIOS - ZUP 2018
u okviru četiriju skupina projekata. Njihov je raspored prikazan u tablici.

Višnja SAK BOSNAR
Centar za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta u Osijeku
već dulje vrijeme studentima
pruža usluge karijernoga savjetovanja kao jednu od svojih
brojnih aktivnosti.
Nedavno je Centar proširio ponudu skupnih radionica namijenjenih karijernom savjetovanju te su, uz pojedinačno
savjetovanje studenata, sada u
ponudi četiri teme skupnih radionica. To su:
l Pisanje životopisa i motivacijskog pisma
Pisanje kvalitetnoga, sadržajnoga i odgovarajućega životopisa prvi je korak pri prijavi za
stipendiju, mobilnost ili posao.
Karijerne savjetnice daju upute, smjernice i savjete kako napisati životopis te što treba sadržavati motivacijsko pismo.
l Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem?
Razgovor s mogućim poslodavcem gotovo je uvijek popraćen tremom i visokom razinom
stresa. Kako se pravodobno
pripremiti za taj važan događaj, što ponijeti, kako se odjenuti, što reći? Kako smanjiti
stres? Riječ je o interaktivnom
savjetovanju na kojem se studentima nude praktični savjeti i odgovori na brojne nedoumice.
l Upravljajmo svojim vremenom
Radionica odgovara na mnoga

ODRŽAVANJE radionica na matičnim sastavnicama
ll Postoji još jedna novina – s obzirom na to da se u fokusu karijernoga savjetovanja nalazi student, Centar je odlučio održavanje skupnih radionica ponuditi studentima izravno na njihovim matičnim
sastavnicama. Tako studenti nove vještine stječu na ugodniji, brži i
pristupačniji način u poznatom okruženju.
pitanja: „Kako se organizirati?
Kako posložiti karijerne i osobne prioritete? Kako prepoznati
kradljivce vremena i uspješno
ih eliminirati?“ Dobra organizacija vremena ključ je uspješnoga studiranja.
l Prezentacijske vještine
Izvrsna prezentacija jedan
je od najvažnijih čimbenika
uspjeha. Kako uspješno predstaviti sebe, svoju ideju, stručnu temu? Kako osmisliti pre-

zentaciju, zadržati pozornost
publike, ostaviti dobar dojam?
Radionica pruža odgovore na
navedena pitanja, a uz malo samostalnoga uvježbavanja studenti će usvojiti tu vještinu i
biti sigurniji u predstavljanju
svojega rada.
Trajanje je radionica od 50 do
70 minuta, namijenjene su skupinama od 15 do 25 studenata
i potpuno su besplatne za sve
studente Sveučilišta u Osijeku.
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Petak, 16. studenoga 2018.

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta u Osijeku

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za visoko obrazovanje

Održana konferencija „Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena“

U

putiti na promjene u globalnom
okruženju,
izazove s kojima se
visoka
učilišta
susreću i kako na njih odgovaraju, bio je cilj konferencije
„Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao
pokretač promjena. Globalna,
europska i hrvatska perspektiva“ koja je održana 30. listopada 2018. u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko
obrazovanje.
Eminentni svjetski i europski
stručnjaci za obrazovne politike – dr. Francisco Marmolejo, glavni specijalist Svjetske
banke za tercijarno obrazovanje; dr. Judith S. Eaton, predsjednica Vijeća za akreditaciju
visokoga obrazovanja (CHEA)
SAD-a; dr. sc. Karl Dittrich,
predsjednik Europskoga registra agencija za osiguravanje
kvalitete (EQAR) i gđa. Tove
Blytt Holmen, članica Upravnoga odbora Europske udruge za osiguravanje kvalitete u
visokom obrazovanju (ENQA),
iznijeli su nove poglede na ulogu i položaj neovisnih agencija
za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju koje, kroz

Goran Katić

Kvaliteta je odgovor na izazove u
hrvatskom visokom obrazovanju

Sudionici konferencije

Konferencija u okviru projekta SKAZVO
ll Konferencija je organizirana u okviru projekta SKAZVO – Unaprjeđenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog
obrazovanja koje AZVO provodi u svrhu razvoja novoga modela
sustava vanjskoga osiguravanja kvalitete visokoga obrazovanja u
Hrvatskoj. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a vrijednost mu je 20.391.217,54 kuna, od čega je 85 % izravna dodjela
AZVO-u iz Europskoga socijalnog fonda.

procese vanjskoga vrjednovanja, podupiru visoka učilišta u
njihovoj neprekidnoj transformaciji u inovativne institucije
koje se uspješno nose sa suvremenim izazovima.
„Kvaliteta visokoga obrazovanja jedini je logičan odgovor
na izazove s kojima se danas

PREDSTAVNICI PARLAMENTA IRSKE POSJETILI REKTORAT SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Velika mogućnost razvijanja suradnje
s partnerskim ustanovama u Irskoj
Lidija GETTO
Rektorat Sveučilišta u Osijeku 24. listopada 2018. posjetili
su predstavnici Parlamenta Irske: Nj. E. John Brassil, TD, voditelj izaslanstva; Nj. E. Kevin
O’Keeffe; Nj. E. Maria Byrne,
senatorica; Nj. E. Olive Hempenstall, veleposlanica Irske u
RH; zatim Eileen Lawlor, predstavnica stručne službe Houses
of the Oireachtas; Bernard Vrban, službenik za odnose s javnošću u Veleposlanstvu Irske
u RH te Domagoj Hajduković i
Ana Perić, voditelj i tajnica Hr-

vatsko-irske međuparlamentarne skupine prijateljstva.
Domaćini su sastanka bili:
prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu
suradnju; prof. dr. sc. Dražan
Kozak, prorektor za nastavu i
studente; prof. dr. art. Robert
Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju; prof. dr. sc.
Drago Žagar, dekan Fakulteta
elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek i Lidija Getto, prof., univ.
spec., načelnica Službe za međunarodnu i međusveučiliš-

nu suradnju. Tijekom sastanka
predložene su mogućnosti suradnje s visokoškolskim ustanovama u Irskoj te suradnja s
krovnom organizacijom u području visokoga obrazovanja
u Irskoj, u sklopu koje bi bilo
moguće organizirati radne posjete na razini rektorskih zborova Hrvatske i Irske.
Obje su strane pokazale zanimanje za pokretanjem suradnje
u tzv. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) području, s naglaskom na
suradnju u IT sektoru. Nakon
izmjena studijskih programa
FERIT-a i uvođenja nastave na

engleskom jeziku te pokretanja zajedničkoga studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti
u Osijeku i FERIT-a, koji se bavi
tematikom IT-a u poljoprivredi, postoji velika mogućnost razvijanja suradnje s partnerskim
ustanovama u Irskoj.
Osim toga, mogućnost razmjene nastavnika i studenata postoji i u području humanističkih znanosti te u umjetničkom
području. U tom su kontekstu pozvani studenti na aktivno uključivanje u rad međunarodnih festivala koje organizira
Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta u Osijeku.

susreću visoka učilišta u cijelom svijetu pa tako i kod nas.“
– istaknula je prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica
AZVO-a. Dodala je kako je hrvatska Agencija za znanost i
visoko obrazovanje napravila
iznimne napore u proteklih deset godina kako bi visoka učilišta osvijestila važnost kvalitete
i preuzela odgovornost za njezino unaprjeđenje. „Visoko obrazovanje i obrazovanje uopće
okosnice su društvenoga i gospodarskoga razvoja. Stoga je
rasprava, posebice na međunarodnoj razini, poticaj promjenama u cilju rasta i poboljšavanja sustava.“ – u svojem
je obraćanju navela prof. dr.
sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja RH.
Izlaganja su održali i hrvatski
stručnjaci koji su se posebice
osvrnuli na prilike i izazove u
Hrvatskoj: prof. dr. sc. Dražan
Kozak, prorektor za nastavu i
studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof.
dr. sc. Josip Faričić, prorektor
Sveučilišta u Zadru te Aleksandar Šušnjar, predstavnik Hrvatskoga studentskog zbora i Europskoga studentskog zbora. U
svojim su se izlaganjima osvr-

nuli na proces akreditacije, njegov doprinos relevantnosti studijskih programa i jačanju veza
između visokoga obrazovanja i
gospodarskoga sektora.
Konferencija je okupila gotovo
200 sudionika iz cijele Hrvatske
i susjednih zemalja: predstavnika visokih učilišta, Ministarstva
znanosti i obrazovanja, Rektorskoga zbora, Vijeća veleučilišta
i visokih škola, Nacionalnoga
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatskoga studentskog zbora,
gospodarstva i drugih dionika
u sustavu visokoga obrazovanja
i znanosti. Organiziranjem tog
događanja Agencija za znanost
i visoko obrazovanje željela je
potaknuti raspravu o nužnosti
neovisnoga akreditacijskog procesa koji uzima u obzir različite
perspektive dionika te naglasiti
potencijal procesa akreditacije
kao reformskoga instrumenta
koji je komplementaran drugim
sektorskim i nacionalnim politikama i mjerama.
Dodatne informacije dostupne
su na mrežnoj stranici konferencije: https://konferencijaosiguravanje-kvalitete.azvo.hr.
(Agencija za znanost i
visoko obrazovanje)
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Stupio na snagu novi Zakon o obavljanju studentskih poslova

Pravo na obavljanje studentskih poslova
dobilo više od 50 tisuća studenata u RH
Romana ĆOSIĆ

D

an 19. listopada
2018. ući će u povijest kao dan kada
je više od 50 tisuća
studenata u Republici Hrvatskoj dobilo pravo na
obavljanje studentskih poslova.
Naime, toga dana Zakon o obavljanju studentskih poslova usvojen je u Hrvatskom saboru s 85
glasova „za“, 2 glasa „protiv“
i 32 „suzdržana“. Zakon je potom 31. listopada objavljen u
„Narodnim novinama“, a 8. studenoga stupio je na snagu. Do
usvajanja toga Zakona studentski je rad bio reguliran 22 godine starim Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju
redovitih studenata koji je sadržavao svega nekoliko članaka, dok je istovremeno putem
studentskih ugovora isplaćivano više od dvije milijarde kuna
godišnje.
Usvojeni Zakon donosi cijeli niz
važnih promjena, a ovo su neke

Kampanja
Hrvatskoga
studentskog zbora
ll Hrvatski studentski zbor
aktivno je bio uključen i u javnu raspravu, a veliko finale
uslijedilo je kada je, zbog nemogućnosti korištenja drugih
sredstava, odnosno nepostojanja većih ovlasti, krenuo u
kampanju #namajebitan na
društvenim mrežama. To je
konačno rezultiralo time da
se Zakon nađe na dnevnoj
sjednici Vlade, a potom i u saborskoj proceduri.

od najvažnijih: (1) proširuje se
pravo obavljanja studentskih
poslova na sve studente koji nemaju sklopljen ugovor o radu;
(2) jamči se isplata naknada za
obavljeni rad; (3) uvodi se obveza posrednika da djeluje u cilju zaštite studentskih prava; (4)
propisana je minimalna naknada po satu kao i pravo na uvećanje naknada za rad nedjeljom,
blagdanima, noćni rad te prekovremene sate; (5) uvodi se digitalizacija sustava i povećanje
transparentnosti; (6) obvezuju
se posrednici da naknadu ulažu u poboljšanje studentskoga
standarda; (7) štite se radnici od
izvanrednih otkaza i zapošljavanja studenata na njihova radna
mjesta.
Proces od odluke o imenovanju
radne skupine do usvajanja Zakona bio je prilično dug i iscrpljujuć. Dana 2. veljače 2017. na
19. redovnoj sjednici Vlada RH
donijela je Odluku o osnivanju
Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se
urediti zapošljavanje i rad uče-

nika i studenata. Hrvatski studentski zbor kao predstavnike
studenata imenovao je kolege
Marka Lepoglavca i Šimuna Rogoznicu (kao zamjenika) koji su
velik teret pregovaranja i upućivanja na potrebe studenata
iznijeli na svojim leđima. „Bilo
je teško uskladiti zahtjeve studenata, poslodavaca, ministarstva, sindikata i drugih dionika.
Na žalost, nismo uspjeli progurati sve studentske zahtjeve, no
već podizanje pitanja obavljanja studentskih poslova s razine pravilnika na zakonsku razinu velik je uspjeh.“, istaknuli
su dodavši: „Drago nam je da
su se tijekom saborske rasprave otvorila i brojna druga pitanja i studentska problematika
pa se iskreno nadamo da taj interes neće splasnuti kad pošaljemo nadležnim ministarstvima prijedloge izmjene drugih
zakona.“ Prema informacijama
Hrvatskoga studentskog zbora,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja već je krenulo s radom na
novim pravilnicima.

Petak, 16. studenoga 2018.

Otvaranjem nadmetanja u
futsalu počelo Sveučilišno
športsko prvenstvo
Igor SALAJIĆ
Sveučilišno športsko prvenstvo
u akademskoj 2018./2019. godine na Sveučilištu u Osijeku započelo je 13. studenoga 2018.
otvaranjem natjecanja u futsalu za studentice i studente.
Ta će se natjecanja održavati
u Nastavno-športskoj dvorani
Jug, a uključeno je ukupno sedam ženskih i 12 muških ekipa.
Dana 30. studenoga 2018. održava se i sveučilišno prvenstvo
u plivanju, s kojim će usporedno započeti prvenstvo u rukometu za studentice i studente.
Nadmetanja u okviru SŠP-a traju do 13. prosinca, a nastavljaju se u siječnju. Ove godine studenti će se natjecati i u košarci,
rukometu, nogometu, šahu,
stolnom tenisu, tenisu, bilijaru,
pikadu, kuglanju, a predloženi
su i badminton i atletika. I ove
se sezone očekuje nastup oko
1000 studenata koji će se boriti za svoje fakultete i sveučilišne odjele te tražiti svoja mjesta
u reprezentacijama Sveučilišta

kojima slijede nastupi na poluzavršnicama državnih natjecanja te na glavnom športskom
sveučilišnom studentskom događaju u 2019. godini – Unisport Finalsu u Rovinju.
Na državnoj su razini u pripremi nastupi plivača i vaterpolista na državnome prvenstvu u
Vukovaru te nastup državnih
prvaka, futsal reprezentacije
u Unisport futsal ligi. Također,
tri državna športska prvaka sa
Sveučilišta u Osijeku – sveučilišne reprezentacije u košarci
(studentice) te futsalu i odbojci
(studenti) – idućega ljeta očekuju nastupi na europskim prvenstvima u Poljskoj, Portugalu i
Srbiji.

STUDENTSKI SERVIS Ljetna sezona protekla u skladu s europskim i svjetskim trendovima

Sve je veći broj studenata Sveučilišta
u Osijeku koji uz studiranje i rade
Tihomir MILINOVIĆ

B

roj je studenata
zainteresiranih za
rad tijekom ljetne
sezone ove godine bio veći nego
prethodnih godina. U razdoblju od početka lipnja sve do
kraja rujna 2018. posredovanjem je Studentskoga servisa
Studentskoga centra u Osijeku
radilo ukupno 5050 studenata, a u istom je razdoblju prošle godine radilo njih 4632.
Općenito gledajući, uzlazni
je trend sve većega broja studenata koji obavljaju sve veći
broj poslova u odnosu na prethodne godine. Studentski se
servis tako može pohvaliti
iznimno dobrom suradnjom
s velikim turističkim operaterima. Tijekom cijele godine u
gotovo svakodnevnom su kontaktu s njihovim službama te
se upravo kod njih zapošljava najveći broj studenata. Kao
primjer višegodišnje uspješne suradnje ističe se ona s Plavom lagunom iz Poreča gdje je
i ove godine radilo dvjestotinjak studenata.

Studenti angažirani i na obavljanju geodetskih poslova

Sve više na kontinentu

Izvrsna suradnja Studentskoga servisa i KBC-a Osijek

Promatramo li studente kao
sezonce koji tijekom ljeta aktivno sudjeluju u radu u turizmu, iz godine u godinu raste
broj onih koji ostaju raditi na
kontinentu. Neki su od mogućih razloga nedostatak (ili iseljavanje) radno sposobnoga
stanovništva, veća ponuda poslova, različitost poslova, povećanje cijene rada, bolji uvjeti rada te mjesto obavljanja
posla – brojni studenti rade u

ll Hvale je vrijedan primjer dobra suradnja Studentskoga servisa i
Kliničkoga bolničkoga centra Osijek, započeta u svibnju 2016. Nakon
oglasa za potrebe rada studenata i pregovora održani su sastanak i
predstavljanje u prostoru Studentskoga centra. Okupljenim su studentima predstavljeni i opisani poslovi koje bi trebali raditi, ali i uvjeti
koje trebaju ispunjavati. Prije početka rada obavljeni su liječnički pregledi obvezni za te vrste poslova, a studentima je pružena i obuka te
su položili ispit iz osnova zaštite na radu. Uz relativno dobru zaradu
velika je prednost rada u KBC-u mogućnost da studenti sami odaberu
većinu dana kada će raditi, ali i minimalnu količinu sati koju će raditi
tijekom mjeseca. Tako je u prethodne dvije godine velikom broju studenata pružena mogućnost zarade na poslu koji ne remeti njihove obveze na fakultetu pri čemu najviše obavljaju pomoćne fizičke poslove.

svojem okruženju. Iseljavanje
se iz Hrvatske i Slavonije odrazilo i na stanje u Studentskom
servisu. Studente su, kao radno sposobne i kvalificirane,
prepoznali i traže mnogi poslodavci. Uz praćenje dosadašnje ponude, osim mnogo većega broja oglasa koji se otvaraju
i pozivaju studente na posao,
sve se češće pojavljuju poslovi koji po svojem opisu nisu
uobičajeni za studentsku populaciju i po prvi se put traže studenti za neka nova radna mjesta. Uz to je svakako
važno spomenuti i višu cijenu
rada, odnosno bolju mogućnost zarade, a što se najbolje
vidi kroz odrađeni/plaćeni sat
kao osnovu određivanja cijene
zarade studenata. Da bi održali sustav rada i svojega poslovanja, poslodavci su prisiljeni
podići cijenu moguće zarade,
pojaviti se na stranicama Studentskoga servisa te u velikoj
konkurenciji i uz velik broj
objavljenih oglasa za radna
mjesta svojom ponudom po-

kušati doći do željene radne
snage. Uz satnicu poslodavci
često nude i određene bonuse te dodatke na rad, odnosno
poboljšanje uvjeta rada.
Sve je veća i rasprostranjenost
mjesta obavljanja posla. Poslodavci i mjesto rada nisu više
nužno iz Osijeka ili bliže okolice. Tijekom cijeloga je ljeta
studentima poslove ponudilo mnogo poslodavaca iz cijele Osječko-baranjske županije,
ali i okolnih županija. Najčešće je riječ o trgovačkim, ugostiteljskim ili poljoprivrednim
poslovima, a prednost je takvoga rada u činjenici da studenti u razdoblju kada nemaju obveza na fakultetu, imaju
priliku raditi u svojem mjestu i okruženju te tako doći
do dodatne zarade. Kao primjer treba istaknuti jedan veliki hrvatski trgovački lanac koji
studente zapošljava tijekom
cijele godine, ali u daleko većem broju u ljetnom razdoblju
kao zamjenu za stalno zaposlene djelatnike koji u tom vremenu koriste svoje godišnje
odmore ili su, uslijed potrebe
turističke sezone, premješteni
na neko od jadranskih odredišta. Prema našim je procjenama samo kod tog poslodavca, tijekom protekle ljetne
sezone, čak stotinjak studenata iskoristilo takvu vrstu zapošljavanja.

Širok spektar
ponude poslova
Dobro je poznata činjenica
kako je osnovna djelatnost naručitelja posla, naših poslovnih partnera, najčešće iz područja usluga, ugostiteljstva,
trgovine i telekomunikacija.

Kako je već navedeno, sve se
više pojavljuju novi i neuobičajeni poslovi na tržištu studentskoga rada. Razlog je
tomu što studentska populacija posredovanjem Servisa
nudi mnogo pogodnosti – brzu
uspostavu između naručitelja i izvoditelja posla, kvalitetno obavljanje poslova, dostupnost u svako vrijeme, znanje
obavljanja današnjih poslova
bez formalnoga obrazovanja,
ali i vrlo jednostavnu administrativnu obradu prateće dokumentacije. Upravo se iz tih
razloga poslodavci bez problema odlučuju za studente i
nude im posao.
Tijekom dosadašnjih je godina uspješnoga poslovanja Studentskoga servisa na stotine
tisuća primjera kako je uz studiranje moguće raditi. No, iz
Servisa uvijek poručuju i potiču studente na uredno ispunjavanje njihovih primarnih,
fakultetskih obveza, a potom,
uz dobru organizaciju, i prihvaćanje te uredno obavljanje
studentskih poslova. Brojni
su pokazatelji da se to može,
a upravo je jedan od primjera
i razdoblje od posljednjih nekoliko ljetnih mjeseci. Još je
nešto važno spomenuti: višegodišnji sklad na relaciji poslodavac – posrednik – student
koji nije narušen ni u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji.
Isplate su studentima redovite, a sve je više, kako je spomenuto, brojnih pogodnosti.
Iz svega se navedenoga može
zaključiti: Studentski je servis u Osijeku u skladu s europskim i svjetskim trendovima te
posrednik preko kojega brojni studenti uz studiranje već
dugi niz godina poboljšavaju
svoj standard.

Petak, 16. studenoga 2018.
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Lily Solomon,

stipendistica Fulbrightove zaklade, na međunarodnoj razmjeni
na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Osijek je lijep, opušten i
miran grad s prekrasnom
dušom i parkovima
„Osječki je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti nevjerojatan,
a svi su profesori jako strastveni i angažirani te, osim izvrsnoga
podučavanja predmeta, rade na fascinantnim i važnim istraživanjima“
Razgovarao: Tomislav LEVAK

O

d listopada ove
godine u Osijeku
privremeno živi
i radi Lily Solomon, mlada američka znanstvenica i stipendistica Fulbrightove zaklade koja
je diplomirala komparativnu
književnost na New Collegeu
na Floridi (SAD).
Kao asistentica i predavačica engleskoga jezika u okviru
međunarodne razmjene boravi na Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku gdje će ostati do lipnja 2019., odnosno do nastavnoga završetka akademske godine 2018./2019. Nedavno je, u
suradnji s Američkim kutkom
(American Corner) Gradske i
sveučilišne knjižnice Osijek,
počela voditi radionice kreativnoga pisanja. One su namijenjene svima koji se već bave
pisanjem, žele se kreativno
izraziti ili malo bolje napisati lektiru na engleskome jeziku, a održavaju se posljednjega četvrtka u mjesecu. Osim
radionica kreativnog pisanja,
svakoga četvrtka Lily Solomon
održava i radionice konverzacijskoga engleskoga jezika pod
nazivom „Tea with Lily“ (Čaj
s Lily) na kojima u opuštenoj
atmosferi posjetitelji mogu s
njom razgovarati o doslovce
bilo čemu te pri tome vježbati engleski govor i izgovor. Sve
navedeno bilo je povod za razgovor za Sveučilišni glasnik.

onika imate i kako izgleda
Vaš rad s njima?

sustavima i stjecanje jezika.

-Upravo sam započela s tim radionicama pa još nemam dobru predodžbu o tome koliko
će ljudi svaki put doći. No, prvoga sam tjedna imala šest studenata na radionici kreativnoga pisanja, a mislim da ću imati
oko 15 polaznika na radionici
konverzacijskoga engleskoga
jezika. Do sada su polaznici bili
puni oduševljenja i imali smo
sjajne rasprave i kreativan rad.

tt Što vam se najviše sviđa
u Osijeku? Kada se budete
vratili u SAD, što biste rado
zapamtili? Ima li kakvih nedostataka koje ste primijetili tijekom svojega boravka
u Osijeku?

tt Kao nositeljica Fulbrightove stipendije, ukratko
procijenite njezine prednosti u obrazovanju.

đer su mi bili jako korisni kada
sam se snalazila u Osijeku. Već
se osjećam kao da godinama
poznajem druge profesore, a
studenti su nevjerojatno angažirani i uzbuđeni u želji da nešto nauče.

tt U suradnji s Američkim
kutkom (American Corner)
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek počeli ste voditi
radionice kreativnoga pisanja i konverzacijskoga engleskoga jezika. Koliko sudi-

-Mislim da Fulbrightova stipendija ne samo da ima veliki utjecaj na gradove i zemlje u koje
odlaze učitelji engleskog jezika
(English Teaching Assistants),
nego i na Ameriku. Naravno,
vrlo je korisno da studenti redovito razgovaraju s izvornim
govornikom kako bi poboljšali svoj engleski jezik, a i sama
učim mnoge stvari o obrazovanju i kulturnoj razmjeni koje
ću primjenjivati u svojoj karijeri nakon povratka u SAD.
Nedavno sam se vratila s konferencije u Sofiji u Bugarskoj
gdje sam upoznala druge učitelje engleskoga jezika s cijeloga
Balkana. Tamo smo svi razgovarali o tome koliko cijenimo
učenje o stranim obrazovnim

tt Zašto ste od svih mogućih država i gradova odlučili doći baš u Hrvatsku i
Osijek?
-Odlučila sam se prijaviti za Hrvatsku jer sam oduvijek bila zainteresirana za povijest i kulturu ovoga područja, a i zato
što je moj djed mnogo puta u
životu išao predavati u Zagreb
te mi je kao djetetu uvijek pričao o tome. Kada sam se prijavila za dodjelu bespovratnih
sredstava, samo sam izabrala
Hrvatsku kao zemlju, a zatim
je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta odabrao da ja dođem u Osijek.

-Budući da dolazim iz okolice
New Yorka, Osijek je za mene
bio velika promjena i mali kulturni šok. Međutim, svakim
danom koji provedem ovdje
volim ga više i mislim da je to
lijep grad s prekrasnom dušom. Volim kako je sve opušteno i mirno, a posebno parkove
budući da sam velika ljubiteljica prirode. Naravno, volim sve
kafiće i burek, a i hrvatska je
kava mnogo bolja od američke
kave. Svi s kojima sam se upoznala u Osijeku bili su izrazito
ljubazni, a volim što mogu hodati po gradu i šetati uz rijeku.
Još uvijek se privikavam na ovdašnji sporiji ritam i činjenicu
da se ponekad mogu opustiti, a
ne posvuda trčati zbog milijun
stvari koje treba obaviti, kao
što to moram u Americi. Sviđa mi se što Hrvati cijene svoje vrijeme opuštanja i što mogu
provesti sate razgovarajući uz
kavu. Lijepo je osjetiti da ovdje mogu živjeti u trenutku,
dok u Americi obično provodimo sve vrijeme razmišljajući
o 500 stvari koje moramo napraviti toga dana. Jedino što mi
trenutačno nedostaje iz Amerike različite su vrste hrane. Iako
mislim da je hrana u Osijeku izvrsna, nedostaje mi prilika da
jedem sve vrste azijske i meksičke hrane i slično. Međutim,
to je mala cijena za ovu nevjerojatnu priliku.

tt Što mislite o Sveučilištu u
Osijeku?

Lily Solomon s kolegicama i suradnicama iz Američkoga kutka GISKO-a

Impresionirana sam kako Osječani govore engleski

tt Kako su Vas prihvatili
kolege i studenti na Fakultetu za odgojne i obrazovne
znanosti?

Kao izvorna govornica engleskoga jezika, procijenite
prosječne engleske sposobnosti stanovnika Osijeka
općenito, ne samo studenata.

-Na Fakultetu su me svi, i kolege i studenti, primili jako toplo
i s entuzijazmom. Osjećam se
vrlo sretnom što sam s njima
jer me toliko poštuju, a tako-

jezika, ali ja sam impresionirana njihovim sposobnostima.
Naravno, većina starijih ne govori mnogo engleskoga jer ga
nisu naučili u školi. Međutim, utvrdila sam da studenti i drugi mladi ljudi obično dobro govore engleski i da se stalno popravljaju.

ll Svi se u Osijeku stalno ispričavaju zbog lošega engleskog

-Vrlo sam impresionirana Sveučilištem. Istina, još ne znam
mnogo o ostalim fakultetima,
ali nadam se da ću ubrzo pokrenuti radionice na Filozofskom fakultetu, Ekonomskom
fakultetu i drugima. Mislim da
je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ovdje nevjerojatan. Svi su profesori toliko
strastveni i angažirani, a osim
izvrsnoga podučavanja predmeta, rade na fascinantnim i
važnim istraživanjima i knjigama o jeziku i obrazovanju u
čemu sam im već imala privilegiju pomoći. Već sam upoznala učitelje engleskoga jezika u
osnovnim školama u ovom području, a koji su učili jezik na
Fakultetu. Oni su nevjerojatni
učitelji što znači da je i taj studijski program sjajan.

Realiziran veliki projekt tvrtke Obnovljivi izvori
energije Osijek d.o.o. u suvlasništvu Sveučilišta

Postavljena solarna
fotonaponska elektrana
na OŠ Ljudevita Gaja
Dijana HUNJADI

D

ana 12. listopada 2018. gradonačelnik
Osijeka Ivan
Vrkić sa suradnicima i partnerima obišao
je Osnovnu školu Ljudevita
Gaja u osječkom Donjem
gradu, u povodu završetka
radova na projektu izgradnje solarne fotonaponske
elektrane, nadstrešnice i
rekonstrukcije rasvjete na
toj školi.
Riječ je o projektu prekogranične suradnje INTERREG-IPA CBC CROATIA-SERBIA koji je 85 %
financiran iz europskih
fondova, a vrijednost je fotonaponske elektrane oko
milijun kuna. Investitor je
navedenoga projekta tvrtka Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. koja je u
60-postotnom vlasništvu
Sveučilišta u Osijeku i u
40-postotnom vlasništvu
Grada Osijeka. U okviru
istoga projekta slijede još
radovi na obnovi ovojnice
školske športske dvorane,
zamjeni stolarije te ugradnji sustava izmjene zraka
s rekuperacijom. Kako je
sredstvima iz EU fondova već ranije obnovljena
ovojnica škole te izmije-

njeno centralno grijanje,
do 2020. ta bi osnovna
škola trebala djelovati u
potpuno energetskoj obnovljenoj zgradi s dvoranom koja funkcionira prema načelima održivoga
razvoja. Izgradnja solarne
fotonaponske
elektrane
omogućit će proizvodnju
električne energije za potrebe škole i javne rasvjete za njihovo područje. Također, elektrana će imati i
svoju edukacijsku funkciju
jer će se djeca još od vrtićke dobi upoznavati s važnošću energetske učinkovitosti.
Kako je istaknuto, to je
prvi projekt takve vrste u
Osijeku, a prema procjenama struke troškovi će
se škole bitno smanjiti te
će se ta investicija isplatiti
već kroz pet godina. Uz solarnu elektranu i nadstrešnicu projektom je napravljeno i 12 parkirnih mjesta
te dva parkirna mjesta za
invalide što će olakšati
problem parkiranja za djelatnike i posjetitelje škole.
Na kraju predstavljanja OŠ
Ljudevita Gaja pohvaljena
je kao odličan primjer svijesti o važnosti privlačenja sredstava iz EU fondova jer riječ je o već trećem
projektu na koji se škola
uspješno prijavila.

Ukupna vrijednost projekta – 1,4 milijuna eura
ll Riječ je o projektu realiziranom u partnerstvu s Javnom
ustanovom Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije te Tehničkom školom Mileva Marić Ajnštajn,
Novi Sad i Regionalnom razvojnom agencijom Bačka. Ukupna
je vrijednost projekta 1.395.189,70 eura, od čega je u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC HR-SR
sredstvima EU-a financirano 1.185.911,24 eura, odnosno oko
85 % ukupnoga troška.
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T

emeljem Erasmus
povelje i provedenoga
natječaja, Sveučilište u
Osijeku ostvaruje
Erasmus mobilnost studenata, nastavnika i administrativnoga osoblja. U cilju osiguranja visoke razine kvalitete
studentske i nastavne mobilnosti, Sveučilište u Osijeku
putem internetskih stranica
objavljuje i ažurira sve obavijesti u svezi s postupkom prihvaćanja stranih studenata i
studijskim programima.
Pravilnikom o Erasmus programu međunarodne mobilnosti pobliže se određuje
provedba
Erasmus
programa međunarodne mobilnosti kao i osnovna načela mobilnosti odlaznih i dolaznih studenata, odlaznoga
i dolaznoga (ne)nastavnoga
osoblja na Sveučilištu u Osijeku. (http://www.unios.hr/
wp-content/uploads/2015/11/
Pravilnik-o-Erasmus-programu
me%C4%91unarodnemobilnosti-pro%C4%87o%
C5%A1%C4%87eni-tekst-2018.
pdf ).

Odlazna mobilnost
l Erasmus odlazna mobilnost – studenti
U odlaznoj mobilnosti u svr-

hu studijskog boravka sudjelovali su studenti četrnaest
sastavnica, a najveći broj odlaznih mobilnosti u akademskoj godini 2017./2018. u toj
kategoriji ostvarili su studenti Ekonomskoga fakulteta i Filozofskoga fakulteta (47,2 %).
Ako se usporedi ukupan broj
odlaznih mobilnosti studenata Sveučilišta u Osijeku u svrhu studijskoga boravka u akademskoj godini 2008./2009.,
kada je ostvareno tek 12 odlaznih mobilnosti, vidljiv je stalan rast odlazne mobilnosti
(72 odlazne mobilnosti u akademskoj 2017./2018.). (Tablica 1.)
Studenti Sveučilišta u Osijeku u sklopu odlazne Erasmus mobilnosti od akademske godine 2010./2011. mogu
obavljati stručnu praksu u
inozemnim ustanovama i tvrtkama. U prvoj godini stručnu
je praksu u inozemstvu obavljalo ukupno devet studenata,
dok je u akademskoj godini
2017./2018. na stručnu praksu otišlo 43 studenata s 13 sastavnica i Doktorske škole.
Najveći broj odlaznih mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse (44 %) u spomenutom razdoblju ostvarili su
studenti Filozofskoga fakulteta, Ekonomskoga fakulteta
i Prehrambeno-tehnološkoga
fakulteta. (Tablica 1.)
U odnosu na države u kojima
studenti Sveučilišta u Osijeku
studiraju i/ili obavljaju struč-

Petak, 16. studenoga 2018.
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Provedba Erasmus programa međunarodne mobilnosti u okviru Sveučilišta
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.

U programu Erasmus+ realizirane
mobilnosti 73 studenta i 103 djelatnika
partnerskih ustanova iz inozemstva
U istom razdoblju odlaznu mobilnost na inozemnim visokoškolskim ustanovama ostvarilo je 115
studenata i 128 članova (ne)nastavnoga osoblja Sveučilišta JOSIPA JURJA STROSSMAYERA u Osijeku
nu praksu u akademskoj godini 2017./2018., najveći broj
mobilnosti ostvaren je na visokoškolskim ustanovama u Njemačkoj, Španjolskoj, Poljskoj,
Sloveniji, Portugalu i Austriji
što čini 78 % ukupno ostvarenih mobilnosti. (Grafikon 1.) U
odnosu na spol, u akademskoj
godini 2017./2018. u odlaznoj
mobilnosti studenata sudjelovalo je 87 (75,7 %) studentica i
28 (24,3 %)studenata.
l Erasmus odlazna mobilnost – nastavno i nenastavno
osoblje

Nastavno i administrativno
osoblje ima mogućnost sudjelovati u Erasmus programu i
to u svrhu održavanja nastave i stručnoga usavršavanja u
trajanju od dva dana do dva
mjeseca. U prvoj godini organiziranja mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje
(2008./2009.) sudjelovalo je
ukupno sedam djelatnika Sveučilišta, dok je u akademskoj
godini 2017./2018. realizirano 128 mobilnosti na inozemnim sveučilištima. Najveći
broj mobilnosti ostvarili su
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Doc. dr. sc. Sanja Jukić, Filozofski fakultet Osijek:

„Dinamičan i produktivan koncept“
Od 16. do 30. rujna 2018. održavala
sam nastavu na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Pečuhu, na Katedri za hrvatsku književnost,
na kolegijima voditelja Katedre dr. sc.
Istvána Blazsetina.
Moja su predavanja bila vezana uz hrvatsku
pjesničku avangardu, s komparativnim uvidima u mađarsku, i to u umjetnički, napose
pjesnički rad jednoga od nositelja mađarske avangardne
umjetnosti – Lajosa Kassáka,
čime se studente željelo uputiti na mogućnosti i realnosti komparativnoga pristupa.
Kako osim radnoga usavršavanja, Erasmus+ mobilnost
pruža mogućnost razmjene

nastavničkih iskustava te druženja i suradnje sa znanstvenicima sličnih radnih
interesa, kao i kulturalnog educiranja, sve
to bilo je dijelom i mojega pečuškog iskustva – od razgledanja
impresivnoga okružja
Filozofskoga fakulteta – botaničkog vrta do neposrednog uvida u radne uvjete
pečuške Katedre za hrvatsku
književnost, odlaska u sveučilišnu knjižnicu, obilaska hrvatskih obrazovnih, odgojnih i
kulturnih institucija u Pečuhu,
do obilaska arhitekturnih i kulturnih znamenitosti grada. S
obzirom na sve što nudi, Erasmus+ je vrlo aktivan stipendijski koncept, dinamičan i produktivan!

Doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević, Medicinski fakultet Osijek:

„Dobra mogućnost za učenje“
U akademskoj godini
2017./2018. boravio sam
na Klinici za ginekologiju i porodništvo Medicinskoga sveučilišta AKH
Beč na Odjelu za fetalnu medicinu i opstetriciju, kod prof. Husslein,
a u akademskoj godini
2018./2019. na Klinici za
porodničku medicinu Sveučilišne bolnice Charitè u Berlinu, kod
prof. Henrich.
Osim što su vodeće ustanove u
svojim državama, svaka od njih
ima i svoje posebnosti. Tako je primjerice Charitè krovna ustanova
za dijagnostiku i liječenje srčanih
mana u Njemačkoj (interdisciplinarnim pristupom, u suradnji s

Deutsche Herz Zentrumom) i nacionalni centar za HIV i infektivne
bolesti u trudnoći. Koncept job shadowing kliničarima je dobra mogućnost za učenje i
stjecanje novih znanja
jer liječnik je, uz njihove
liječnike, aktivno uključen u svakodnevan rad i funkcioniranje Klinike. Omogućen mu je
izbor tema i problematike koje ga
zanimaju i lakše je uvidjeti razlike
u načinu funkcioniranja sustava i
rješavanja konkretne problematike, posebice kada je riječ o izrazito specifičnim slučajevima i rijetkim bolestima koje se u manjim
centrima rijetko susreću.

Katarina Kajan, Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku:

„Erasmus+ preporučujem svima“

djelatnici Filozofskoga, Poljoprivrednoga i Ekonomskoga
fakulteta (38,2 %). U spomenutom razdoblju, kao i ranijih
godina, (ne)nastavno osoblje
ostvaruje gotovo 80 % mobilnosti u području stručnoga
usavršavanja na inozemnim
partnerskim sveučilištima, a
tek 20 % nastavnika odlučuje se za održavanje nastave na
inozemnim sveučilištima. (Tablica 2.)
U
akademskoj
godini
2017./2018. (ne)nastavno je
osoblje Sveučilišta u Osijeku

NAPOMENA
U ovom izvješću rabe
se nazivi sastavnica iz
akademske godine
2017./2018. budući da
se podatci odnose na
navedeno razdoblje

u sklopu Erasmus programa
održavalo nastavu te sudjelovalo u programima stručnoga
usavršavanja u 25 država, od
čega je 42,2 % mobilnosti bilo
na visokoškolskim ustanovama u Italiji, Njemačkoj, Sloveniji i Španjolskoj. (Grafikon 2.)
Analizirajući dobnu skupinu
sudionika mobilnosti, najveći
interes pokazuju znanstvenici u dobi od 35. do 44. godine
starosti (44,5 %), dok su najmanji broj mobilnosti ostvarili znanstvenici iznad 55. godine života (0,1 %). U odnosu
na spol, u akademskoj godini
2017./2018. u odlaznoj mobilnosti (ne)nastavnoga osoblja
sudjelovalo je 75 (59 %) žena
i 53 (41 %) muškarca.

Dolazna mobilnost
l Erasmus dolazna mobilnost studenata

U sedmoj godini organiziranja
dolazne mobilnosti strani studenti studirali su na 13 sastavnica osječkoga Sveučilišta.
Najviše ih se odlučilo za kolegije na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu (34,2 %).
(Tablica 3.)
Ukupno 73 strana studenta
dolaze sa sveučilišta iz dvadeset država, od toga najviše (59 %) studenata dolazi iz
Poljske, Španjolske, Turske i
Mađarske. (Grafikon 3.) U dolaznoj mobilnosti u svrhu studijskoga boravka sudjelovala
su ukupno 64 strana studenta (87,7 %) koja su studirala
na trinaest sastavnica Sveučilišta u Osijeku, dok se za obavljanje stručne prakse odlučilo
devet (12,3 %) stranih studenata i to na Medicinskom fakultetu i na Odjelu za biologiju. Za razliku od prethodnoga
razdoblja, kada je bilo više
studentica u odnosu na stu-

dente, u akademskoj godini
2017./2018. podjednak je broj
studenata oba spola, točnije
53,4 % studenata i 46,6 % studentica.
l Erasmus dolazna mobilnost – nastavno i nenastavno osoblje
Program dolazne mobilnosti
za (ne)nastavno osoblje realizira se na Sveučilištu u Osijeku od akademske 2011./2012.
U
akademskoj
godini
2017./2018. nastavu je održalo
40 profesora na osam sastavnica, dok je u svrhu stručnoga usavršavanja u navedenom
razdoblju realizirana dolazna
mobilnost šezdeset i triju osoba, također na deset sastavnica i u Rektoratu Sveučilišta u
Osijeku. (Tablica 4.)
Najveći broj dolazne mobilnosti ostvarili su nastavnici i nenastavno osoblje iz Poljske,
Mađarske, Italije i Portugala
(36 %). (Grafikon 4.)

Tijekom
diplomskoga studija na Odjelu za
biologiju
Sveučilišta
u Osijeku sudjelovala
sam na trima Erasmus+
stručnim
praksama:
Veszprém (Mađarska),
České Budéjovice (Češka) i Kaiserslautern
(Njemačka). Tijekom
svake prakse bavila sam se temama u području mikrobiologije.
Moje prvo Erasmus+ iskustvo započelo je 4. siječnja 2016. i trajalo
je četiri mjeseca. Shvatila sam da
me je to iskustvo učinilo boljom
i kompetentnijom ne samo u području struke i biologije, već i na
svim razinama pa sam se prijavila na drugu Erasmus+ stipendiju.

Nova poznanstva, nova
iskustva i novi gradovi
samo su me još više motivirali na učenje, usavršavanje, spoznavanje
drugih i drugačijih kultura. Na stečenom znanju i iskustvu beskrajno
sam zahvalna svim mentorima. Također, zahvaljujem i odličnom timu Erasmus+
programa na Sveučilištu te velikoj
potpori koordinatorice. Stručna
praksa u okviru Erasmus+ programa nešto je najbolje što se
jednom studentu može dogoditi. Prakse ću pamtiti dugo i prisjećati ih se s velikim osmjehom
na licu! Preporučujem Erasmus+
program svima!

Marina Glumac, Ekonomski fakultet u Osijeku:

„Prepoznajte vrijednost prilike“
Ljetni semestar akademske
godine
2017./2018. pohađala
sam na Sveučilištu Alpen-Adria u Klagenfurtu. Bilo je to bogato
iskustvo upoznavanja
austrijske kulture, njemačkoga jezika te stjecanja novih prijatelja
iz cijelog svijeta. To je iskustvo
u kojem student i mlada osoba
profitiraju u nekoliko aspekata –
osobnom, akademskom i profesionalnom. U novom višekulturnom akademskom okruženju ne
samo da se upoznajete s meto-

dama i alatima kojima
se studenti toga Sveučilišta koriste pri učenju,
već imate doticaj i priliku usporediti ih s načinom rada svih drugih
sveučilišta odakle studenti na razmjeni dolaze. Uz resurse koji su
vam na raspolaganju,
postojeća znanja i vještine jednostavno razvijate i nadopunjujete novima. Svima bih preporučila da se odvaže na takav korak
prepoznajte vrijednost prilike
koja je zahvaljujući Erasmus+
programu pred vama.
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PROJEKTI I PROGRAMI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u
području građevinarstva i arhitekture
Ivana ŠANDRK NUKIĆ

O

d svojega osnutka u vidu Više tehničke građevinske
škole Osijek, koja
je započela s radom 1976. godine, Građevinski
fakultet nekoliko je puta mijenjao svoje ime, a takva se povijesna promjena dogodila i ove
godine. Naime, od rujna 2018.
fakultet službeno djeluje pod
imenom Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.
Svakako jedan od najvažnijih
događaja na Fakultetu tijekom
prošle akademske godine bio
je postupak reakreditacije koji
u svrhu unaprjeđenja kvalitete visokoga obrazovanja redovito provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a na
Fakultetu je proveden tijekom
svibnja 2018. U tu svrhu provedena je temeljita samoanaliza, a članovi povjerenstva za
reakreditaciju razgovarali su sa
svim bitnim dionicima Fakulteta. Postupak je okončan na
obostrano zadovoljstvo, a konačno mišljenje povjerenstva
još se očekuje.

Jedna od najvećih
sastavnica
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek pripada tzv. STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) skupini fakulteta te je jedna od
najvećih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku – i prema broju studenata i prema broju zaposlenika. Ukupno 34 djelatnika u
znanstveno-nastavnom zvanju
i 27 djelatnika u nastavnim i
suradničkim zvanjima provodi
nastavu na nekoliko različitih
nastavnih programa. Na Fakultetu trenutačno studira gotovo
1000 studenata, a broj novoupisanih u prvu godinu studija
kao i broj diplomiranih studenata tijekom akademske godine 2017./2018. bio je sljedeći:
* preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo – 133 novih, 60 diplomiranih studenata;
* preddiplomski sveučilišni
studij Arhitektura i urbanizam
– 47 novih studenata;
* preddiplomski stručni studij
(redoviti i izvanredni) – 111 novih, 32 diplomirana studenta;
* diplomski sveučilišni studij
Građevinarstvo – 79 novih, 72
diplomirana studenta;
* razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnoga diplomskog studija – 11 novih, 6 diplomiranih studenata;
* specijalistički diplomski
stručni studij Građevinarstvo
– 26 novih, 4 diplomirana studenta;
* poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij – upisuje nov
naraštaj studenata u prosincu;
* poslijediplomski specijalistički studij – upisi u prosincu.

Unutrašnjost suvremene i nagrađivane zgrade Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek
Od navedenih studijskih programa, zanimljivo je istaknuti da je prvi naraštaj studenata
najnovijega navedenoga studija, preddiplomskoga sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam, ove akademske godine
započeo svoju treću studijsku
godinu te će 2019. godine biti
zadovoljstvo čestitati prvim
završenim studentima s akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture i
urbanizma. Na žalost, s obzirom na nedostatak zaposlenika
u predmetnom znanstveno-nastavnom zvanju, na pokretanje
diplomskoga studija arhitekture i urbanizma u Osijeku morat
će se pričekati sigurno još nekoliko godina te će ti studenti
svoje obrazovanje morati nastaviti u Zagrebu ili Splitu.
Istodobno, Fakultet je osobito
ponosan na svoj poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij. Taj studij trenutačno pohađa 37 studenata, od kojih je
petero tijekom 2017. i 2018. godine javno obranilo teme svojih doktorskih disertacija. Iako
izvan matične sastavnice, u
istom je razdoblju na Građevinskom fakultetu u Zagrebu
svoju disertaciju obranio djelatnik Fakulteta Tihomir Dokšanović, mag. ing. aedif., pod
voditeljstvom prof. dr. sc. Ivice Džebe i prof. dr. sc. Damira
Markulaka.

Radionice i stručna
predavanja
Osim postojećih studijskih programa, iznimno je važno naglasiti i napore koje djelatnici
Fakulteta ulažu u svrhu promicanja tehničkih znanosti,
prije svega građevinarstva i
arhitekture. U promatranom
razdoblju u tu je svrhu osnovano Povjerenstvo za populariza-

ciju znanosti i tehničke kulture
koje je organiziralo osam radionica i desetak predstavljanja
postera/predavanja. Struktura
sudionika prikazana je grafikonima 1 i 2.

Grafikon 1

Grafikon 2
Vodi se, naravno, računa i o sadašnjim studentima kako bi im
uz redovan nastavni program
bili dostupni i dodatni sadržaji. Tako je tijekom akademske
godine 2017./2018. održano nekoliko studentskih radionica
i više od 20 nastavnih sadržaja na terenu. Za studente, ali i
za nastavnike, svakako je bitna
i organizacija brojnih stručnih
predavanja. Među njima mogla
bi se izdvojiti nedavno održana
manifestacija Green Talks, program koji su podržali Osječkobaranjska županija, Grad Osijek, Ministarstvo graditeljstva
i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost RH,
Hrvatska udruga energetskih
certifikatora, Hrvatska gospodarska komora – Županijska
komora Osijek, Društvo arhitekata grada Osijeka, Društvo

građevinskih inženjera Osijek,
Hrvatska komora inženjera
građevinarstva te Hrvatska komora arhitekata.

Osobita pozornost
znanstvenom radu
Uz nastavne i stručne aktivnosti, na Fakultetu se osobita pozornost pridaje znanstvenom
radu. Tijekom akademske godine 2017./2018. nastavljen je rad
na mnogim postojećim projektima te je započelo i provođenje novih, tako da je trenutačno
aktivno dvadesetak znanstvenih projekata koje vode fakultetski djelatnici. Osim kao
voditelji vlastitih projekata,
djelatnici Fakulteta sudjelovali su u znanstvenim aktivnostima i suradnjom s djelatnicima
drugih institucija na njihovim
projektima, ali i kroz objavu
zajedničkih znanstvenih radova u relevantnim časopisima i
konferencijama. Svake godine
ostvaruje se i sve više odlaznih
mobilnosti na inozemne institucije (unutar i izvan Erasmus
programa) pa su tako predstavnici nastavnoga i nenastavnoga
osoblja u promatranom razdoblju boravili i radili u Mađarskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Srbiji, Bosni i
Hercegovini, Njemačkoj, Švicarskoj, Malti, Italiji, Češkoj,
Austriji, SAD-u, Rumunjskoj i
Australiji.
I studenti se sve više počinju koristiti mogućnostima koje im u
svrhu njihova obrazovanja pruža ne samo matična sastavnica,
nego i programi mobilnosti. Tijekom protekle akademske godine dvoje studenata Fakulteta
provelo je putem Erasmus programa cijeli semestar na studijskom boravku u inozemstvu,
konkretno u Italiji i Njemačkoj.
Zahvaljujući Euroweb+ programu, jedna je studentica izradila svoj diplomski rad na Sveu-

čilištu u Novom Sadu u Srbiji.
Istovremeno, jedan student s
Aydin Universityja iz Istanbula u Turskoj proveo je cijeli semestar u Osijeku. Ostvarena je
i kratkotrajna dolazna mobilnost studenta iz grada Makao
(Kina), u svrhu stručnoga usavršavanja u okviru Laboratorija
za eksperimentalnu mehaniku
„Vladimir Sigmund“.
Vlastitu inicijativu studenti su
pokazali i organiziranjem studentske konferencije ISUCCES
koja se, zalaganjem studentske
udruge SGFOS na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu, održava još od 2013. godine.
Osim iz Hrvatske, ove su godine na konferenciji sudjelovali i
studenti iz Albanije, Grčke, Makedonije i Portugala.

Na kraju treba spomenuti da
su djelatnici Fakulteta u promatranom razdoblju objavili i nekoliko kvalitetnih knjiga: Markulak, D.: „Me(n)talne
konstrukcije“; Hadzima-Nyarko, M., Nikić, D. Morić, D.: „Potresno inženjerstvo – procjena
oštetljivosti zgrada“ i Mulabdić,
M.: „Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju“. Nemoguće je u jednom članku nabrojiti sve aktivnosti koje se tijekom
godine provedu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. No, sigurno je kako
i navedeno potvrđuje njegov
status regionalnoga centra obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga rada u području temeljnih tehničkih znanosti,
građevinarstva i arhitekture.

Zelena knjižnica Fakulteta
ll Svojim aktivnostima interese studenata i djelatnika uvijek prati
i knjižnica Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta. Kao i svake
godine, najbogatiji program ponuđen je tijekom Hrvatskoga mjeseca knjige koji je 2018. godine u znaku baštine i glagoljice. Međutim, ipak posebno treba naglasiti jednu novost, a to je činjenica da
je fakultetska knjižnica u travnju 2018. proglašena Zelenom knjižnicom. Dogodilo se to tijekom stručnog skupa „24 sata za održivu
gradnju“ koji je na Fakultetu održan u povodu obilježavanja Dana
planeta Zemlje, a tijekom kojega je održan i cijeli niz prigodnih
stručnih predavanja.

Knjižnica i čitaonica
GrAFOS-a

Dekanove i Rektorove nagrade
ll Da vrijedi ulagati u nastavni proces i mlade ljude, dokazao je i
broj studenata koji su svojim prosjekom ocjena zaslužili Dekanovu
nagradu tijekom akademske godine 2017./2018.: Sanda Lučić, Tin
Vujčić, Martina Hopfinger, Hrvoje Glavaš, Jelena Ivošević, Ilija Vucić,
Ivan Nekić, Mirela Grinfelder, Luka Šegrt, Nikolina Klarić, Petra Olić i
Katarina Galista. Rektorovu nagradu u istoj akademskoj godini dobili su studenti Sanda Lučić i Antonio Radonjić.

Petak, 16. studenoga 2018.

GLAS SLAVONIJE

11

VIJESTI SA SVEUČILIŠTA
Doprinos međunarodnoj suradnji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Nova suradnja između Prehrambeno-tehnološkoga
fakulteta, Medicinskoga fakulteta i Sveučilišta

Znanstvenici s nekoliko sastavnica
USPOSTAVA INTERDISCIPLINARNOGA
Sveučilišta u posjetu Izraelu
DIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA
NA ENGLESKOM JEZIKU U OSIJEKU

Ivan MIŠKULIN

U razdoblju od 7. do 11. listopada 2018. skupina je znanstvenika sa Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku,
uz skupinu predstavnika gospodarstvenika grada Osijeka
te predstavnika osječke gradske uprave, u organizaciji Rotary kluba Osijek posjetila četiri najvažnija sveučilišta u
Izraelu.
U sklopu toga studijskog posjeta osječko je izaslanstvo
posjetilo Sveučilište Bar-Ilan,
Sveučilište Tel Aviv, Sveučilište Technion i Sveučilište Ben
Gurion Negev kao i tzv. startup hubove u gradovima Rishon LeZion i Tel Aviv.
Studijskomu je posjetu izraelskim sveučilištima cilj potaknuti razvoj znanstveno-istraživačke i gospodarske suradnje
između Osijeka i Izraela. Dodatni su ciljevi bili uspostava
mobilnosti nastavnika, suradnika i studenata Sveučilišta u
Osijeku sa sveučilištima koja
su bila obuhvaćena tim posjetom te razvijanje projektnih
partnerstava za buduće zajedničko prijavljivanje na različite
europske natječaje. Sve je potaknuto činjenicom da je Država Izrael ravnopravan partner u Erasmus programu što
je prepoznato kao velika prilika za Sveučilište u Osijeku. Uz

Stela JOKIĆ,
Ljubica GLAVAŠ-OBROVAC

D
Predstavnici osječke akademske zajednice
ll Predstavnici osječke akademske zajednice bili su: izv. prof. dr.
sc. Željko Pavić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta, izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković,
prodekanica za nastavu i studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku) te s Medicinskoga fakulteta Osijek: dekan
prof. dr. sc. Jure Mirat, prodekanica za nastavu i studente prof. dr.
sc. Ljubica Glavaš-Obrovac te prof. dr. sc. Maja Miškulin i doc. dr. sc.
Ivan Miškulin.
to, izraelska su sveučilišta vrlo
uspješna u povlačenju sredstava iz programa Obzor čime se
otvara mogućnost da, u suradnji s njima, i osječki znanstvenici u većoj mjeri budu uključeni u velike međunarodne
znanstvene projekte toga programa. Osječki gospodarstvenici i predstavnik Grada Osi-

jeka posebno su proučavali
organizaciju te iskustva startup hubova kako bi se slični
modeli primjenjivali i u Osijeku. Posebno značenje tom studijskom posjetu dao je i susret
s mr. sc. Veselom Mrđen Korać, izvanrednom i opunomoćenom veleposlanicom RH u
Državi Izrael.

ana 12. listopada 2018. u Ministarstvu znanosti
i obrazovanja RH
održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u
sklopu Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“
iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.
U svrhu poboljšanja kvalitete
i relevantnosti visokoga obrazovanja dva su osječka fakulteta sa Sveučilištem Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku prijavila zajednički projekt „Razvoj i uspostava interdisciplinarnoga diplomskog
studija Biotehnologija na engleskom jeziku“. Njegov je
nositelj Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (koordinator: izv. prof. dr. sc. Stela
Jokić), a partneri su na projektu: Medicinski fakultet
Osijek (koordinator: prof. dr.
sc. Ljubica Glavaš-Obrovac) i
Sveučilište u Osijeku (koordinator: prof. dr. sc. Drago Šubarić). Odobren je iznos financiranja 1.776.323,15 kuna,

a trajanje je projekta 24 mjeseca. U ime nositelja projekta ugovor je potpisao dekan
Prehrambeno-tehnološkoga
fakulteta Osijek prof. dr. sc.
Jurislav Babić. Ugovore su dobitnicima uručili prof. dr. sc.
Blaženka Divjak, ministrica
znanosti i obrazovanja te Mile
Živčić, ravnatelj Agencije za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Projekt „Razvoj i uspostava
interdisciplinarnog diplomskog studija Biotehnologija na
engleskom jeziku“ u skladu
je s brojnim strateškim dokumentima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Radom na tom projektu razvit
će se kurikul novoga diplom-

skoga studija koji je jedinstven budući da u Hrvatskoj
ne postoji studij biotehnologije koji se u cijelosti izvodi na
engleskom jeziku. Planiranim
usavršavanjem znanja engleskoga jezika unaprijedit će se
kompetencije nastavnika, suradnika i administrativnoga
osoblja. Očekuje se da će se
pokretanjem toga zajedničkoga studijskog programa, ali i
umrežavanjem s inozemnim
institucijama, planiranim u
okviru rada na tome projektu, doprinijeti boljoj dolaznoj
mobilnosti nastavnika i studenata iz inozemstva kao i većoj međunarodnoj vidljivosti,
kompetitivnosti i konkurentnosti Sveučilišta u Osijeku.

Održani 2. osječki dani bioetike sa središnjom temom „Bioetika, odgoj i obrazovanje“

Osiguran prostor za Centar za
integrativnu bioetiku Sveučilišta

Osnovana osječka
jedinica UNESCO-ove
katedre za bioetiku

Ivica KELAM

N

a Fakultetu za odgojne i obrazovne
znanosti Sveučilišta u Osijeku 5. i
6. studenoga 2018.
održani su 2. osječki dani bioetike sa središnjom temom „Bioetika, odgoj i obrazovanje“.
Skup je proveden u organizaciji Centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta
za odgojne i obrazovne znanosti, Medicinskoga fakulteta, novoosnovane hrvatske jedinice
UNESCO-ove katedre za bioetiku (Sveučilište u Haifi) sa sjedištem na FOOZOS-u, Sveučilišta
u Osijeku, Znanstvenoga centra
izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatskoga bioetičkog
društva, Centra za integrativnu
bioetiku Sveučilišta u Splitu i
Centra za integrativnu bioetiku
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju.
Rektor Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Vlado Guberac svečano je otvorio 2. osječke dane
bioetike, naglasivši kako će biti

Doc. dr. sc. Ivica Kelam i rektor Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac
ispunjeno obećanje koje je dao
prošle godine na otvaranju 1.
osječkih dana bioetike. Naime, u zgradi Rektorata osiguran je prostor za Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta
u Osijeku čime će biti ispunjeni potrebni materijalni uvjeti za
njegov rad i dalje djelovanje.
Na konferenciji je u dva dana

održano tridesetak izlaganja
u kojima je sudjelovalo četrdesetak znanstvenika iz Makedonije, Srbije i Hrvatske. Osim
izlaganja u sklopu 2. osječkih
dana bioetike, organizirani su
Filozofski caffe i radionica za
djecu „Anuška, sredozemna
medvjedica“, a posebno veliko zanimanje i oduševljenje

sudionika izazvao je mjuzikl
„Vrapcingejl“ Dječje amaterske skupine Paroščići. Osječki dani bioetike završili su posjetom sudionika Azilu Osijek
– skloništu za napuštene životinje (Udruge „Pobjede“), a svi
sudionici istaknuli su potrebu i
važnost održavanja takvih skupova. U svojem pozdravnom

govoru prof. dr. sc. Ante Čović,
prorektor Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Znanstvenoga centra izvrsnosti za integrativnu
bioetiku, naglasio je važnost
Osijeka i Sveučilišta u Osijeku u
promicanju, širenju i povezivanju bioetičkih inicijativa, ideja i
projekata s državama i sveučilištima u regiji.

ll Predsjednik Organizacijskoga odbora Osječkih dana
bioetike i voditelj Centra doc.
dr. sc. Ivica Kelam u svojem je
govoru obznanio kako je 21.
listopada 2018. osnovana hrvatska jedinica UNESCO-ove
katedre za bioetiku (Sveučilište u Haifi) sa sjedištem na
FOOZOS-u. Naglasio je kako
je to veliko priznanje za sustavan i intenzivan rad na širenju i promicanju bioetičkih
ideja budući da je u Hrvatskoj
do sada postojala samo jedna
hrvatska jedinica UNESCOove katedre za bioetiku, i to
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnivanjem
ove jedinice i skorim useljenjem u prostore Centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta ostvareni su preduvjeti za
internacionalizaciju i daljnje
širenje bioetičkih ideja i promociju Sveučilišta i FOOZOS-a kao središta bioetičke
edukacije i širenja bioetičkih
ideja u regiji.
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Proslavljena obljetnica najstarije sastavnice osječkoga Sveučilišta

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
obilježio 58 godina rada i aktivnosti
Vlatka ROZMAN, Daniel HAMAN
Dana 18. listopada 2018. održana je svečana sjednica Fakultetskoga vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek,
i to povodom 58. obljetnice
osnutka i rada te visokoškolske
ustanove.
Donedavno Poljoprivredni fa-

kultet u Osijeku, a danas Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Osijek, osnovan je 18. listopada
1960. godine kao Visoka poljoprivredna škola što je ujedno
bilo i prvo visokoškolsko učilište u Osijeku još od 18. stoljeća i ukinuća franjevačkoga Teološkoga fakulteta. Svečana
sjednica otvorena je pozdravnim govorom dekana prof. dr.

sc. Krunoslava Zmaića. Osim
dekana, pojedinačna izvješća o
radu u prošloj akademskoj godini iznijeli su prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić,
prodekan za znanost i poslijediplomske studije prof. dr. sc.
Zvonko Antunović, prodekanica za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Vlatka Rozman te
prodekan za razvoj pokušališta
i transfer tehnologija doc. dr.
sc. Mato Drenjančević. Nakon
toga nazočni su imali priliku
pogledati premijernu projekciju filma o Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.
Dekan prof. dr. sc. Krunoslav
Zmaić dodijelio je mnogobrojne nagrade svojim uspješnim
studentima, nastavnicima kao
i vanjskim suradnicima te umirovljenicima. Svečanu je sjednicu svojom nazočnošću uveličao i rektor Sveučilišta prof.
dr. sc. Vlado Guberac, primivši
Povelju za izniman doprinos u
razvoju i promociji Fakulteta i
agronomske struke.

Održan 39. Znanstveni simpozij Osijek-Pforzheim
Sunčica OBERMAN PETERKA
Od 22. do 24. listopada 2018.
na Pforzheim University of
Applied Sciences u Njemačkoj održan je 39. znanstveni
simpozij Osijek-Pforzheim na
kojem je sudjelovalo i nekoliko nastavnika i znanstvenika s
Ekonomskoga fakulteta u Osijeku.
Suradnja između tih dviju
znanstvenih institucija traje
neprekidno već 40 godina, a
sljedeće će se godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obilježiti i 40. znanstveni
simpozij. Znanstveni simpozij
održava se svake godine (naizmjence u Osijeku i u Pforzheimu) i mjesto je razmjene ideja
i istraživačkih projekata, po-

vezanih s konkurentnošću u
najširem smislu, ali je postao i
mjestom prijateljskoga druženja. Na ovogodišnjem simpoziju, čija je tema bila „Compe-

tition in a digital economy“,
predstavljeno je 12 radova s
naglaskom na izazove koje
pred poduzeća i društvo u cjelini postavlja digitalizacija.
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S FAKULTETA I ODJELA
Svečani događaj na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Nastavnik Odjela za fiziku jedini je osječki član uglednoga međunarodnog konzorcija

PREDSTAVLJEN ZBORNIK U ČAST
IZV. PROF. DR. SC. IRENI VODOPIJI

Svečano otvoren prvi teleskop
budućega opservatorija CTA

Nina MANCE

Dario HRUPEC

Na Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti u Osijeku 21. rujna 2018. svečano je
predstavljen zbornik „U jezik
uronjeni“ posvećen izv. prof.
dr. sc. Ireni Vodopiji.
Zbornik je nastao na inicijativu triju urednica – doc. dr. sc.
Dubravke Smajić i doc. dr. sc.
Irene Krumes te dr. sc. Nine
Mance. Zbornik su recenzirali prof. dr. sc. Ante Bežen s
Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Vesna PožgajHadži s Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Uz
inozemnu recenzenticu te uz
urednice, o zborniku je u ime
FOOZOS-a govorila prodekanica prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, a o profesorici Vodopiji
govorili su i doc. dr. sc. Ernest
Barić sa Sveučilišta u Pečuhu
te mr. sc. Željko Popović, prof.
visoke škole s FOOZOS-a.
Recenzentica Vesna PožgajHadži istaknula je da su u
zborniku okupljeni autori različitih struka, uglavnom filolozi (kroatisti, germanisti, anglisti, hungaristi i drugi) koji

Na kanarskom otoku La Palma
10. listopada 2018. svečano je u
pogon pušten LST-1 (Large Size
Telescope), prvi od više desetaka Čerenkovljevih teleskopa
budućega opservatorija CTA
(Cherenkov Telescope Array).
Međunarodni konzorcij CTA
okuplja 32 zemlje, među kojima je i Hrvatska, a hrvatsku
skupinu čini 12 znanstvenika sa
Sveučilišta u Rijeci (4), Sveučilišta u Splitu (4), Sveučilišta u
Zagrebu (2) te s Instituta Ruđer
Bošković u Zagrebu (1) i Sveučilišta u Osijeku (1). Osječki je
član doc. dr. sc. Dario Hrupec
s Odjela za fiziku. CTA će u idućim desetljećima biti vodeći
opservatorij za visokoenergijsku gama-astronomiju, najmlađu granu astronomije. Njegovi
će teleskopi biti raspoređeni
na dvjema lokacijama: na već
spomenutom španjolskom otoku La Palma (na sjevernoj hemisferi) i u čileanskoj pustinji
Atacama (na južnoj hemisferi). Troškovi izgradnje cijeloga
opservatorija iznose oko 300
milijuna eura. LST-1 teleskop

se svojim radovima nadovezuju na znanstveni i stručni
opus profesorice Irene Vodopije ili se bave temama vezanim uz vlastita istraživanja.
Također, radovi u njemu obuhvaćaju širok izbor tema koje
pripadaju jeziku (hrvatskom,
ali i stranim jezicima), književnosti (prije svega hrvatskoj),
metodici jezika i književnosti te kulturologiji. Radovi u
zborniku problematiziraju aktualne teme kojima se pristupa interdisciplinarno i koje se
bave različitim područjima.
Osim onih koje pripadaju jeziku i književnosti, u zborni-

ku se nalaze i književno-metodičke, jezično-metodičke,
kontrastivne, kurikulske, udžbeničke i druge teme. Sve opisane teme predstavljaju velik
izazov ne samo za razvoj prethodno spomenutih područja,
nego i drugih srodnih disciplina. Zbog svega navedenog,
naglasila je recenzentica,
zbornik može biti zanimljiv široj društvenoj zajednici.
Taj je zbornik, kako je istaknula glavna urednica Dubravka
Smajić, prvi zbornik posvećen
ad honorem jednom umirovljenom profesoru ovoga fakulteta.

je posebne vrste, Čerenkovljev
teleskop, namijenjen opažanju
visokoenergijskih kozmičkih
gama-zraka. LST-1 razvijen je
iz prethodne generacije Čerenkovljevih teleskopa koju čine
– još uvijek aktivni i znanstveno vrlo produktivni – MAGIC
na La Palmi, H.E.S.S. u Namibiji i VERITAS u Arizoni. Naziv teleskopa potječe od toga
što teleskopi ne opažaju izravno gama-zrake nego opažaju
Čerenkovljevu svjetlost koju u
atmosferi stvara pljusak čestica izazvan upadom kozmičke
gama-zrake.

Velika osjetljivost CTA u najvišem energijskom području elektromagnetskoga spektra omogućit će istraživanja
najzagonetnijih
problema
astrofizike koji su povezani s
evolucijom svemira, koncepcijama tamne tvari i tamne
energije te pitanjem granica
fundamentalnih zakona fizike. Odgovore na temeljna pitanja astrofizičari konzorcija
CTA traže pomoću prirodnih, moćnih akceleratora,
primjerice aktivnih galaktičkih središta koja sadrže supermasivne crne rupe.

Ines DRENJANČEVIĆ,
Szabolcz FEKETE

Država (poveznica za informacije: https://www.cedars-sinai.
edu/Research/Research-Administration/Recoop/).
Osnovni je cilj takvoga istraživačkoga udruženja unaprjeđenje istraživačke i međunarodne
suradnje i pružanje platforme
za znanstveno umrežavanje u
prirodnim znanostima. Glavni istraživački smjerovi na kojima se temelje istraživanja
RECOOP-a odnose se na istraživanje osnovnih mehanizama
kardiovaskularnih, metabolič-

kih, neurodegenerativnih bolesti i raka, reprodukcije kao
i upotrebe nanotehnologije u
području biologije i medicine.
Osim Odjela za biologiju, u RECOOP je uključen i Medicinski
fakultet Osijek čime je na Sveučilištu osim međunarodne
uloge, dodatno ojačana i interdisciplinarnost unutar samog
Sveučilišta.
Znanstvenici Odjela za biologiju do sada su u sklopu RECOOP projekata objavili pet
znanstvenih radova u Q2 časopisima te 15 kratkih priopćenja
na međunarodnim skupovima.
Osim djelatnicima visokoobrazovnih institucija, RECOOP
pruža mogućnost aktivnoga
sudjelovanja studenata u projektima i predstavljanja njihovih radova na međunarodnom
studentskom kongresu u organizaciji RECOOP-a. Kao član
RECOOP-a Odjel za biologiju
postao je važna i prepoznatljiva institucija u međunarodnoj
istraživačkoj mreži.

M

edicinsko obrazovanje diljem
Europe suočava se s temeljnim izazovima,
a novi trendovi jasno upućuju
na to da su potrebne nove tehnike obrazovanja kako bi se
preokrenuli trenutačni trendovi i privuklo više mladih i
dobro obučenih stručnjaka u
zdravstvo.
Kako bi promicali taj pristup,
Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište u Osijeku i Medicinski
fakultet Sveučilišta u Pečuhu
ujedinili su snage u okviru natječaja za dodjelu do 220 000
eura. Formalnu potporu tomu
INTERREG HU-HR projektu
„Improved Medical Education in Basic Sciences for Better
Medical Practicing” (ImproveMEd) – „Poboljšano medicinsko obrazovanje u temeljnim
znanostima za bolju medicinsku praksu” pružili su Hrvatsko društvo fiziologa i Hrvatski liječnički zbor – Podružnica
Osijek.
Starenje stanovništva stvara povećane i promijenjene potrebe
za zdravstvenim uslugama, stoga je daljnja obuka za stalnu
obnovu kompetentnih i suvremenih medicinskih znanja neophodna kako bi se osigurala
odgovarajuća razina zdravstve-

ne zaštite. Međunarodni trendovi na dodiplomskom i poslijediplomskom
medicinskom
osposobljavanju također pokazuju da uvođenje informatičke tehnologije može biti jedno
od rješenja. Digitalne platforme
mijenjaju tradicionalan sustav
medicinske obuke u nekoliko
područja:
1. Pružanje stalnih i ažuriranih

informacija o razvoju biomedicinskih znanosti kao i napredak
u obrazovnim tehnologijama
pozitivno pridonosi poboljšanju dijagnostičkih i terapeutskih
mogućnosti;
2. Digitalna tehnologija ne samo
da uvodi nove obrazovne sadržaje, nego je i didaktički prikladnije prenositi sadržaj temeljen
na pojedinačnim potrebama i

vještinama od tradicionalnih
tehnika poučavanja;
3. Usredotočujući se na praktične vještine (utemeljene na dokazima) i rješavanje problema,
znanje se može bolje integrirati
u tradicionalnu praksu obučavanja od konvencionalnoga, statičkoga obrazovanja.
Kao jedine institucije koje obuhvaćaju medicinsko obrazova-

Mađarsko-hrvatski razgovori o suradnji dvaju filozofskih fakulteta

LOGISTIČKA POMOĆ
KATEDRI ZA MAĐARSKI JEZIK
I KNJIŽEVNOST U OSIJEKU
Ana LEHOCKI-SAMARDŽIĆ

Novi smjer u medicinskom obrazovanju

Važna i prepoznatljiva institucija u
međunarodnoj istraživačkoj mreži
Četvrtu godinu zaredom Odjel
za biologiju Sveučilišta u Osijeku aktivno sudjeluje u radu
međunarodne RECOOP HST
znanstvene organizacije.
RECOOP HST čini 18 sveučilišta i akademskih ustanova iz
devet zemalja srednje i istočne
Europe (Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska,
Slovačka i Ukrajina), Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih

Petak, 16. studenoga 2018.

Završen INTERREG HU-HR projekt „Improved Medical Education
in Basic Sciences for Better Medical Practicing” (ImproveMEd)

Odjel za biologiju član ugledne međunarodne RECOOP HST znanstvene organizacije

Senka BLAŽETIĆ

Petak, 16. studenoga 2018.

nje u regiji, Sveučilište u Osijeku
i Sveučilište u Pečuhu prepoznali su da medicinsko obrazovanje
21. stoljeća zahtijeva uvođenje
rezultata istraživanja temeljnih
znanosti u suvremenu medicinu i medicinsku edukaciju. Taj
projekt financiran je kao polazna točka za razvoj dugoročne
platforme za obrazovanje i metodologiju koja će biti korištena

u oba stupnja – i dodiplomskoga
i poslijediplomskoga medicinskog obrazovanja. Izravan je cilj
projekta bio razviti online interaktivni nastavni plan i program
za buduće zajedničke poslijediplomske specijalističke studijske programe u objema partnerskim institucijama, a završna
konferencija projekta održana
je 9. listopada u Pečuhu.

Filozofski fakultet u Osijeku
bio je 18. listopada 2018. mjesto susreta dekana dvaju filozofskih fakulteta – prof. dr. sc.
Tamása Bereczkeia, dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta
u Pečuhu i dekanice fakulteta
domaćina prof. dr. sc. Loretane Farkaš. Organizatorom susreta bio je Generalni konzulat
Mađarske u Osijeku.
Na sastanku je, među ostalim,
bilo riječi o logističkoj pomoći Katedri za mađarski jezik i
književnost u Osijeku, i to najprije u ljudskim resursima, a
onda i u izmjenama studijskoga programa mađarskoga jezika i književnosti. Konkretni postupci, koji se odnose
na pomoć navedenoj Katedri,
podijeljeni su na kratkoročne i dugoročne pri čemu se
nametnulo i pitanje obostrane pomoći kada je riječ o kadrovskim problemima Kate-

ll Tijekom provedbe projekta, koji je službeno završen 11. listopada 2018., zajednički je razvijeno devet obrazovnih modula na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku, a uspješno ih mogu koristiti i sudionici dodiplomskoga studija te stručnoga usavršavanja.
Moduli obuhvaćaju područja fiziologije, imunologije i mikrobiologije, anatomiju i histologiju, biostatistiku, bioinformatiku, biokemiju, biotehnologiju, farmakologiju, eksperimentalnu epidemiologiju
i sistemsku biologiju. Tijekom provedbe projekta poseban naglasak
stavljen je na osnovne i primijenjene metode istraživanja kako bi
se učinkovitije integrirali u kliničku praksu za promicanje kliničkih
istraživanja u budućnosti. Službena je internetska stranica projekta:
http://improvemed.unios.hr/.

sta Sporazuma o suradnji, koji
su te dvije ustanove potpisale još 2010. godine, budući da
su mnogi postavljeni ciljevi već
ostvareni, a neki su prestali biti
aktualni. Razgovaralo se i o dugoročnima planovima bilateralne suradnje dviju institucija
poput organiziranja zajedničkoga znanstvenog skupa koji bi
se, prema prijedlogu generalnoga konzula Antonija De Blasija, trebao održati u Osijeku.
Nastavak započetih razgovora
očekuje se na Filozofskome fakultetu u Pečuhu.

Članovi dvaju izaslanstava
ll U pečuškom su izaslanstvu uz dekana bili i doc. dr. sc. Laszló Jankovits, prodekan za opće poslove i znanost, doc. dr. sc. Márta Erdős
Bognárné, prodekanica za nastavu i doc. dr. sc. János Mekis s Instituta za lingvistiku. Sastanku su nazočili i predstavnici Generalnoga
konzulata Mađarske u Osijeku – Antonio De Blasio, generalni konzul
Mađarske u Osijeku te Ena Obradović, gospodarski ataše. Filozofski su
fakultet Osijek uz dekanicu predstavljali izv. prof. dr. sc. Željko Pavić,
prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, voditeljica Katedre za mađarski jezik i književnost.

Akademija organizirala prigodni donatorski sajam knjige

Aktivnošću „Knjiga za 5!“ prikupljali
donacije za opremanje knjižnice
Larisa MIŠKIĆ

Devet obrazovnih modula na
mađarskom, hrvatskom i engleskom

dre za kroatistiku Instituta za
slavistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. U tom
je smislu zaključeno kako bi
Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta
Osijek mogao pružiti odgovarajuću potporu. Razgovaralo se i
o suradnji FFOS-a s Prosvjetno-kulturnim centrom Mađara u Osijeku koja bi trebala biti
usmjerena prema drugim institucijama u rješavanju gorućih
pitanja obrazovanja mađarske
nacionalne manjine. Također,
bilo je riječi i o revidiranju tek-

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku u sklopu Mjeseca hrvatske knjige po prvi je
put organizirala prikupljanje
donacija za opremanje svoje
knjižnice.
Tim je povodom od 7. do 9. studenoga 2018. na Trgu Svetoga
Trojstva u Tvrđi održan prigodni donatorski sajam knjige
naslovljen „Knjiga za 5!“. Ciljevi su toga događaja bili podizanje studentskoga standarda,
veća dostupnost sveučilišne literature Akademije i drugih sastavnica kao i upoznavanje šire
lokalne zajednice s nakladničkim projektima AUKOS-a. Također, u sklopu prigodnoga
donatorskog sajma Akademija
je odlučila školskim knjižnicama u Osječko-baranjskoj županiji darivati knjige objavljene
u njezinu izdanju, i to tako da
će svaku školsku knjižnicu posjetiti i literaturu uručiti student preddiplomskoga studija

knjižničarstva koji će se tako
i upoznati s radom školskih
knjižnica i uslugama koje pružaju. Knjige će biti dostavljene
u ukupno 26 srednjih škola u
Osijeku, Đakovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru, Našicama, Valpovu, Đurđenovcu
i Dalju. Knjižnicama osnovnih
škola donirat će se i nekoliko
primjeraka naslova „Čudnova-

te zgode šegrta Hlapića: [građa
lagana za čitanje]“ (prvo izdanje, Osijek: Sveučilište Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku,
Odjel za kulturologiju, 2013.).
U okviru aktivnosti održana su
i autorska čitanja u kojima su
sudjelovale poznate osječke
književnice i književnici: Ivana
Šojat, Jasna Horvat, Anđelko
Mrkonjić i Josip Cvenić.

Petak, 16. studenoga 2018.
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Održavanjem radionice u Županji započeta znanstveno-stručna suradnja FERIT-a Osijek i GWC-a

Petak, 16. studenoga 2018.
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I ove godine organizirana međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac

IZ STUDENTSKOGA ŽIVOTA

„ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM I
KRUŽNO GOSPODARSTVO U HRVATSKOJ“ Studenti Ekonomskoga fakulteta snimili izvrstan promidžbeni turistički film o Osijeku
Goran ROZING
U Županji je 26. rujna 2018.
održana prva radionica za razradu strategija u sklopu izvozne inicijative „Environmental
Protection – Made in Germany“ Saveznoga ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i
nuklearnu sigurnost (BMU) na
temu „Održivo gospodarenje
otpadom i kružno gospodarstvo u Hrvatskoj“.
Fokus radionice bio je definiranje prioriteta, očekivanja,
ciljeva i potreba za potporom.
Na radionici je sudjelovalo
preko dvadeset aktera iz komunalnih poduzeća i lokalnih
uprava slavonske regije kao i
predstavnik Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT)

Osijek. U sklopu radionice započeta je znanstveno-stručna suradnja između FERIT-a i
GWC-a (Global WtERT Council). WtERT je međunarodna
tehnička mreža koja povezuje
inženjere, znanstvenike i menadžere iz industrije i sveučilišta u cilju unaprjeđenja održivoga gospodarenja otpadom
na globalnoj razini. Suradnja
je, na prijedlog Wernera Bauera, predstavnika GWC-a, započeta sudjelovanjem na županjskome projektu. Jedan
od zadanih smjerova aktivnosti suradnje FERIT-a Osijek i

GWC-a jest angažiranje na budućim projektima održivoga
gospodarenja otpadom u RH.
Zajednički je cilj te suradnje
pronalaženje najbolje raspoložive tehnologije za obradu
različitih otpadnih materijala,
provođenje znanstvenih istraživanja te podjela informacija kroz otvorenu web platformu koja omogućuje pristup
znanstvenom i tehnološkom
znanju. Dodatne informacije mogu se dobiti na poveznici: https://www.wtert.net/
news/154/Cooperation-withCroatia.html.

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović posjetila prostorije
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Orahovici

Predsjednica razgovarala s upravom
i studentima FDMZ-a Osijek
Bojan POPOVIĆ
U okviru svojega posjeta Virovitičko-podravskoj županiji i
Gradu Orahovici predsjednica
RH Kolinda Grabar-Kitarović
posjetila je 12. listopada 2018.
Fakultet za dentalnu medicinu

i zdravstvo Osijek čiji se dio nastave odvija u Orahovici.
Tom prigodom predsjednica
Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala je s Upravom FDMZ-a
o razvoju studijskih programa i
organizaciji nastave fizioterapije na dijelu Fakulteta u Orahovici kao i o razvoju ostalih sadr-

žaja vezanih uz Fakultet. Oni se
organiziraju u cilju razvoja Virovitičko-podravske županije
i Slavonije u vidu visokoobrazovnih programa koji su u službi športskoga, zdravstvenoga i
ruralnoga turizma te zdravstvenih sadržaja koje fakultet planira organizirati u Orahovici. U
povodu toga razgovaralo se i o
kardiovaskularnoj rehabilitaciji
budući da je u Orahovici, u organizaciji Fakulteta za dentalnu
medicinu i zdravstvo, nedavno održan stručni skup o kardiovaskularnoj rehabilitaciji na
kojem su bili nazočni svi centri
koji se u Hrvatskoj bave tim rehabilitacijskim i zdravstvenim
sadržajima što je u izravnoj sinergiji s razvojem fakultetskih
studijskih programa. Predsjednica RH odazvala se i pozivu da
obiđe prostore fakulteta gdje se
i družila sa studentima.

FILM „WALKING OSIJEK“ – turistička šetnja
gradom uz zanimljivosti na engleskom jeziku
Sanda KATAVIĆ-ČAUŠIĆ

A

firmacija suvremenih pristupa izvođenju nastave i interdisciplinaran
pristup nastavi kao
ključni obrazovni prioriteti te
afirmacija interakcije Sveučilišta
sa svojim okruženjem strateški
su okvir i pedagoška pozadina
projekta naslovljenog „Walking
Osijek“.
S druge strane, poseban je cilj
bio vođen lajtmotivom Europske godine kulturne baštine čiju
su temeljnu svrhu nositelji i realizatori projekta prepoznali i
shvatili doslovce kao poziv da
kao građani naprave iskorak u
smjeru razvijanja vlastite kulturne baštine, ali i svijesti okruženja o njezinoj važnosti te njezinu očuvanju i promidžbi. Osim
navedenoga, cilj je bio napravi-

Marta BOLJEŠIĆ
Četvrti Balkanski javnozdravstveni vikend (4th Balkan
SCOPH Weekend), u organizaciji Međunarodne udruge
studenata medicine Hrvatska
- CroMSIC, održan je od 5. listopada do 7. listopada 2018. u
Školi narodnoga zdravlja „Dr.
Andrija Štampar“ u Zagrebu.
Sudjelovalo je 80 stranih studenata iz 13 zemalja svijeta
(Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hondurasa, Latvije, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Rumunjske,
Slovenije, Srbije, Turske). Prethodni Balkanski javnozdravstveni vikendi organizirani su
u Bugarskoj, Srbiji i Makedoniji. Posebnost je ovogodišnjega
skupa u tome što je okupio najviše sudionika i što je omogu-

ćio sudjelovanje osobama koje
nisu stanovnici neke balkanske
države, ali imaju želju učiti o
zdravstvenim problemima tih
država. U realizaciji projekta
sudjelovao je i Studentski zbor
Sveučilišta u Osijeku.
Tema je skupa bila „Ruralno
zdravlje“, a govorilo se i raspravljalo kroz pet predavanja

doktora medicine, dva studentska predavanja te 16 radionica.
Neke od tema predavanja bile
su: balkanska endemska nefropatija, hipertenzija i sol, alkoholizam i ovisnosti u ruralnim
mjestima. Događaj je dobio
odobrenje i potporu Svjetske
međunarodne federacije studenata medicine (IFMSA).

bav prema povijesti i putovanjima, istraživačka znatiželja, kreativnost, volonterizam te želja za
afirmacijom pozitivnih vrijednosti grada Osijeka. Upravo ta pozitivna energija, motivacija i volonterizam, oslobođeni ikakvih
financijskih očekivanja, polučili su i viralne rezultate razvidne po broju pregleda, dijeljenja,
pozitivnih komentara i objava
na društvenim mrežama kao i
predstavljanju filma u više novina, televizija i internetskih portala, i to u svega nekoliko dana
od premijernoga prikazivanja.
Taj projektni pristup nastavi i realiziran neproračunski turistički
promidžbeni film predstavljaju
epilog visokoškolske izobrazbe
sjajnih mladih ekonomista koji
su svojim proaktivnim angažmanom demonstrirali svoje odgovorno građanstvo i u punom
svjetlu pokazali svoje potencijale.

Autori i relizatori filma “Walking Osijek”

Studentica Odjela za matematiku
Iva Petovari osvojila srebrnu medalju
Snježana MAJSTOROVIĆ
Na ovogodišnjem međunarodnom studentskom natjecanju
iz matematike IMC - International Mathematics Competition Sveučilište u Osijeku predstavljala se studentica Odjela
za matematiku Iva Petovari
(peta godina nastavničkoga
studija Matematike i informatike) i postigla izvanredan rezultat osvojivši srebrnu medalju.
IMC je međunarodno natjecanje s dugom tradicijom, a
u njemu redovito sudjeluje
više od triju stotina studenata iz svih krajeva svijeta. Ove
se godine natjecanje održavalo od 22. do 29. srpnja, a
okupilo je oko 350 matematičara sa 70 različitih sveučilišta iz 50-ak različitih zemalja. Iva je Petovari u Bugarsku
putovala pod vodstvom doc.
dr. sc. Snježane Majstorović
koja je ujedno i koordinatorica priprema za studentska
natjecanja iz matematike.
Sjajan uspjeh rezultat je velikoga truda i rada. Cijele se
akademske godine studentica pripremala za natjecanje, i

to u okviru organiziranih priprema koje se od 2015. redovito održavaju na Odjelu za
matematiku. Svakoga je tjedna učila rješavati zanimljive
problemske zadatke iz matematičke analize, linearne algebre, kombinatorike, teorije
brojeva, geometrije i algebre.
Osvajanje srebrne medalje
ujedno je i najbolji rezultat s
natjecanja u povijesti osječkoga Odjela za matematiku.
Koliko se Odjel za matematiku brine i potiče darovitost
svojih studenata, može se vidjeti i na primjeru novoga izbornog kolegija Matematička
natjecanja koji je krenuo ove
akademske godine, upravo na
prijedlog doc. dr. sc. Snježane Majstorović. Riječ je o kolegiju koji će pripremati nadarene studente za sudjelovanje
na međunarodnim natjecanjima iz matematike. Upisati ga
mogu studenti druge i treće
godine preddiplomskoga studija, ali i drugi zainteresirani
studenti koji žele otkriti svoj
matematički potencijal. Novi
će kolegij studente poticati i
na samostalan rad, razvijanje
natjecateljskoga duha i širenje
matematičke kulture.

Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac i ove
je godine uspješno organizirana u suradnji s Hrvatskim šumama i Studentskim zborom
Sveučilišta u Osijeku, i to od 22.
do 28. listopada 2018.
Deseta po redu radionica održana je u šumi Jarčevac kod
mjesta Petrijevci u blizini
Valpova. Tijekom proteklih godina radionica se razvila u respektabilnu manifestaciju, a ove
su godine sudjelovali studenti diplomskih i preddiplomskih studija Odsjeka za likovnu
umjetnost osječke Akademije za umjetnost i kulturu: Stella Kovačević, Klara König, Mihaela Podboj, Marija Josipović,
Mislav Tadić i Jovan Ranković,

student Akademije umetnosti
Novi Sad. Voditeljica ovogodišnje radionice bila je umjetnička suradnica Margareta Lekić,

a asistentica voditeljice Josipa
Stojanović. Studenti su u tjedan dana radionice realizirali
radove u zahtjevnom materijalu kao što je drvo te su kroz
njega definirali svoje likovne i
umjetničke koncepte, a ujedno
su stekli nova znanja o materijalu te alatima za njegovu obradu i zaštitu.
Nakon radionice predstavljanje radova održano je 3. studenoga 2018. u prostoru Art kluba Muzeja likovnih umjetnosti
u Osijeku. Studenti su predstavili svoje umjetničke radove
koje su izradili u drvu, a izložbu su za vrijeme trajanja, do
10. studenoga 2018., posjetili
brojni građani. Upravo takav
način predstavljanja od velike
je važnosti za studente jer prvi
su put svoj uložen trud i rad
predstavili široj javnosti.

Zvonko ANTUNOVIĆ,
Maja NOVOSELEC

ll Film „Walking Osijek“ nastao je pod mentorstvom mr. sc. Sande Katavić-Čaušić, prof. kao idejne začetnice projekta. Svi studenti sudjeluju
ravnopravno u svim fazama projekta – od znanstvenoistraživačkoga
dijela preko izrade scenarija i režije do pojavljivanja u filmu kao glumci. Oni su: Antonio Kursar, Ivan Kovač, Nikolina Džanko, Iva Bilić, Mislav
Šljivac, Jelena Knežević, Iva Kreninger i Mirela Čuk. Također, projekt bi
bio neizvediv bez nesebičnoga rada i mnogo uloženoga vremena darovitoga orahovičkoga snimatelja i montažera Matije Pospihalja koji je
snimio zavidne i lijepe kadrove Osijeka iz zraka i s tla.

Povijesni uspjeh na međunarodnom studentskom natjecanju iz matematike

Margareta LEKIĆ

Na FAZOS-u organizirana
radionica „Kako prijaviti projekt?“

Autori i realizatori filma

Održan četvrti Balkanski javnozdravstveni vikend (4th Balkan SCOPH Weekend)

Sudjelovalo 80 inozemnih
studenata iz 13 zemalja svijeta

ti nešto što je u Osijeku u kulturnom i turističkom smislu deficitarno (odnosno u slučaju našega
grada nepostojeće), a to je turistički promidžbeni film koji je i
izvjestan hommage upravo njegovoj baštini. K tomu, taj je film
snimljen na engleskom jeziku
jer su autori prepoznali važnost
plasmana filma na globalnoj razini. „Walking Osijek“ nastao je
u sklopu izbornoga kolegija Engleski jezik tijekom ljetnoga semestra na drugoj godini diplomskoga studija na Ekonomskom
fakultetu u Osijeku. Film je zamišljen kao turistička šetnja
gradom kroz koju gledatelje,
slijedom poznatih kulturnih i baštinskih lokaliteta, vode mladi te
pružaju koncizno sročene i referentne zanimljivosti o njima.
Od prvoga nastavnoga sata osjetila se ujedinjenost u ideji za realizacijom toga projekta budući
da sve sudionike povezuju lju-

STUDENTI REALIZIRALI I PREDSTAVILI
RADOVE IZRAĐENE U DRVETU

Nužne izmjene i modernizacija
mnogih pravnih instituta iz
područja nasljednoga prava
Dubravka KLASIČEK
Dana 26. listopada 2018. na
Pravnom fakultetu Osijek održana je Međunarodna znanstvena konferencija „Dosezi,
stanje i perspektive – nasljedno pravo u Europskoj uniji“ u
organizaciji Katedre građanskopravnih znanosti Pravnoga
fakulteta.
Konferencija, koju su otvorili dekanica Pravnoga fakulteta prof. dr. sc. Renata Perić i
voditelj Katedre građanskopravnih znanosti prof. dr. sc.

Vlado Belaj, organizirana je
u povodu 15. godišnjice donošenja Zakona o nasljeđivanju u RH (2003.). Sastojala se od triju sesija – dviju
službenih i jedne neslužbene, nazvane Student session
gdje su svoje radove iz područja nasljednoga prava izlagali neki od najboljih studenata Pravnoga fakulteta Osijek.
U službenome dijelu konferencije sudjelovalo je 19 znanstvenika s pravnih fakulteta iz
Bosne i Hercegovine, Srbije,
Mađarske, Makedonije i Hrvatske, dakle i iz država koje

Međunarodna
znanstvena
konferencija o
nasljednom pravu
u Europskoj uniji

su već članice EU-a, no i iz
onih koje to još nisu.
Radovi su obuhvatili teme iz
područja povijesti nasljednoga prava i postojećih instituta koje bi po mišljenju autora
bilo potrebno revidirati, zatim osvrte na nasljednopravna uređenja država iz kojih su
došli pojedini autori te prijedloge o uvođenju nekih novìna
koje još ne postoje u nasljednim pravima pojedinih država.
Tijekom rasprava na vidjelo
je izišlo koliko sličnosti, ali i
velikih razlika ima među nasljednopravnim uređenjima
pet navedenih država. Također, većina je sudionika u svojim izlaganjima izrekla stajalište kako bi u svim pojedinim
pravnim sustavima trebalo
određene institute ili uvesti ili
promijeniti, odnosno modernizirati ili uskladiti s postojećim rješenjima iz nasljednoga i drugih grana prava kako
bi još bolje zadovoljili potrebe
suvremenoga života.

Dana 19. listopada 2018. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek održana je radionica pod nazivom „Kako prijaviti
projekt?“
Cilj je organiziranja te radionice bio upoznati sudionike s mogućnostima prijave projekata te
ih uputiti na moguće poteškoće pri prijavi i provedbi projekta u svrhu izrade što kvalitetnije
prijave za projekt. Radionicu su
otvorili dekan fakulteta prof. dr.
sc. Krunoslav Zmaić i prodekan
za znanost i poslijediplomske
studije prof. dr. sc. Zvonko Antunović. Sudionicima se obratio i voditelj Centra za poduzetništvo Osijek Tomislav Barbarić
te im ponudio pomoć Centra
pri rješavanju poteškoća s koji-

ma se susretnu tijekom prijave
projekta. Sudionicima su, kojih
je bilo tridesetak, kroz pet prezentacija fakultetskih profesora
prikazani primjeri uspješno pri-

javljenih i provedenih znanstvenih, uspostavno-istraživačkih i
međunarodnih projekata. Sudionici su pokazali veliko zanimanje za predstavljene teme.

U Tuzli održan okrugli stol s temom „Učiteljski poziv: realnost – očekivanja“

Upozorili na potplaćenost i
loš položaj učitelja u društvu
Emina BERBIĆ KOLAR
Dana 4. listopada 2018. na Filozofskom fakultetu u Tuzli
održan je okrugli stol s temom
„Učiteljski poziv: realnost –
očekivanja“.
U povodu Svjetskoga dana učitelja, koji se obilježava svake godine 5. listopada, okrugli je stol

organizirao Odsjek za razrednu
nastavu Filozofskoga fakulteta. Svjetski dan učitelja proglasio je UNESCO 1994. u povodu
obilježavanja 1966. godine kada
je na isti dan potpisana Preporuka o statusu učitelja. Svjetskim danom učitelja nastoji se
uputiti na važnost učitelja i učiteljskoga poziva kao jednog od
najvažnijih zanimanja u svim

zemljama. Na okruglom stolu
sudjelovala je i prodekanica za
nastavu Fakulteta za odgojne i
obrazovne znanosti Sveučilišta
u Osijeku izv. prof. dr. sc. Emina
Berbić Kolar koja je iznijela promišljanja o hrvatskoj realnosti u
odnosu na učiteljski poziv. Tim
okruglim stolom i pozivom prodekanici Berbić Kolar kao inozemnoj gošći i stručnjakinji u
tome području ojačane su veze
između dvaju učiteljskih studija, dvaju fakulteta i dvaju sveučilišta u Osijeku i Tuzli. Okruglim stolom zaključeno je kako
je učiteljski posao u prvom redu
poziv za koji se odlučuju entuzijastični mladi ljudi koji imaju u
sebi osjećaj za vrijednost učenja i podučavanja djece kao temelja svakoga društva. Uputilo
se na loš položaj učitelja u odnosu na potplaćenost toga zanimanja te na nužnost uvođenja
promjena, poboljšavanja materijalnih uvjeta i općenito položaja u društvu.

GLAS SLAVONIJE

16

AKTIVNOSTI
POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Petak, 16. studenoga 2018.

ll Kako bi se približili i pojasnili zainteresiranoj publici, složeni znanstveni sadržaji na sveučilišnim sastavnicama prikazuju se na popularan način putem predavanja, radionica, tribina i umjetničkih događanja. Neki su od ciljeva tih aktivnosti: educiranje, osvješćivanje o
znanstvenim temama, poticanje znatiželje i motivacije za učenjem te približavanje znanstvenoga rada širem krugu javnosti.

Studijski posjet studenata specijalističkoga studija muzikoterapije Nordoff-Robbins centru u Londonu

STEKLI UVID U PRIMJERE I STANDARDE KLINIČKE PRAKSE MUZIKOTERAPIJE

S

Ana KATUŠIĆ

tudenti
posljednje
godine specijalističkoga studija Kreativne terapije Akademije za umjetnost
i kulturu, smjer Muzikoterapija, s voditeljicom doc. dr.
sc. Anom Katušić proveli su u
okviru studijskoga posjeta tri
dana u Nordoff-Robbins Music
Therapy Foundation Center u
Londonu.
Posjet je organizirao i vodio

sti posjeta također su uključile i opservaciju muzikoterapije s klijentima koju su studenti
analizirali s terapeutima kroz
pristup mikroanalize u muzikoterapiji. Studijskim posjetom stekao se sveobuhvatniji
uvid u primjere i standarde kliničke prakse Nordoff-Robbins
muzikoterapije s različitim populacijama.
Kreativnu primjenu glazbe
u zajednici studenti su iskustveno doživjeli aktivnim sudjelovanjem u probi zbora
koja se održava jednom tjed-

muzikoterapeut i voditelj kliničke prakse u Nordof-Robbins
centru Dave Thorpe. Svoja su
iskustva kliničkoga rada sa studentima podijelili i drugi muzikoterapeuti iz istoga Centra.
Program studijskoga posjeta
obuhvatio je pregled diplomskih, odnosno tzv. master programa muzikoterapije u Nordoff-Robbins centru, zatim
organizaciju usluga muzikoterapije koje pružaju u zajednici
kao i upoznavanje s njihovim
istraživačkim projektima te
bogatom knjižnicom. Aktivno-

STUDENTSKI STRIP

PREDSTAVLJAMO SVEUČILIŠNA IZDANJA

ll U rubrici „Studentski strip“ predstavljaju se kreativni radovi
studentica i studenata diplomskoga sveučilišnog studija Ilustracija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, jedinstvenoga u Hrvatskoj i širem okruženju. U svakom broju Sveučilišnoga
glasnika objavljuje se po jedan strip koje naizmjence osmišljava
četvero studentica i studenata druge godine diplomskoga studija: Maja Biondić, Ana-Marija Dmitrović, Marko Jelić i Iva Kostić.
Njihov je mentor doc. art. Dubravko Mataković, poznati hrvatski
strip-autor te nastavnik na Akademiji.

ll Izdavačka djelatnost, kojoj Sveučilište u Osijeku pridaje veliku pozornost, rezultat je neprekidnoga znanstvenog i stručnog rada sveučilišnih
djelatnika. Sveučilišni udžbenici, znanstvene knji-

Udžbenik „Potresno
inženjerstvo – procjena
oštetljivosti zgrada“
ll AUTORI: izv. prof. dr. sc.
Marijana Hadzima-Nyarko;
Dijana Nikić, mag. ing. aedif.;
prof. dr. sc. Dragan Morić
Djelo sustavno obuhvaća svjetske i domaće znanstvene spoznaje do kojih se
došlo tijekom istraživanja posljednjih četrdeset godina o utvrđivanju, procjeni i
proračunu potresne oštetljivosti i rizika
zgrada čime se čitatelju omogućuje uvid
u stanje znanja u tom posebnom dijelu
potresnoga inženjerstva. Do sada na hrvatskome jeziku nije objavljena ni jedna
knjiga iz toga područja.
Kao sveučilišni udžbenik djelo je namijenjeno studentima diplomskoga studija za kolegij Potresni rizik, jedinom koji
se pod tim nazivom predaje u Hrvatskoj,
te za kolegij Potresno inženjerstvo, a neophodna je literatura i studentima poslijediplomskoga studija. Udžbenik će biti
pomoć inženjerima građevinarstva koji
svoja znanja o projektiranju potresno
otpornih zgrada žele produbiti i procjenom potresne oštetljivosti i rizika.

no u Centru, a okuplja bivše
korisnike usluga muzikoterapije, muzikoterapeute, zaposlenike Centra i članove
zajednice. Poseban doživljaj
bila je radionica skupnoga
muziciranja gdje su se hrvatski studenti tehnikama improvizacije upoznali i sa studentima prve godine studija
muzikoterapije u NordoffRobbins centru. Taj je posjet
bio inspiracijska nota za pohađanje posljednjega semestra studijskoga programa
Muzikoterapija.

ge, monografije i priručnici djela su koja opsegom
i kvalitetom omogućuju samostalno studiranje
određenih znanstvenih cjelina i trajni su doprinos
afirmaciji i razvitku Sveučilišta u Osijeku.

Potres je u Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2017.), „ishodišnom strateškom dokumentu kojim se
određuju politike i instrumenti za ostvarivanje nacionalnih interesa i postizanje sigurnosnih uvjeta koji će omogućiti
uravnotežen i kontinuiran razvoj države
i društva“, utvrđen kao prirodna nepogoda koja uzrokuje izvanredna i krizna
stanja u društvu. Stoga postoji zakonska
obveza jedinica lokalne i područne samouprave donijeti vlastite procjene rizika od katastrofa.
Knjiga je neophodna znanstveno-stručna podloga koja će olakšati donošenje
odgovarajućih dokumenata s procjenama potresnih rizika. Analitičko-istraživačke smjernice djela mogu biti odmah
upotrijebljene u izradi studija od nacionalne važnosti jer djelo po svojem sadržaju obuhvaća sve korake procjene
potresne oštetljivosti te će svojim metodološkim pristupom, sistematičnošću i
razumljivošću pobuditi interese i društvene i akademske zajednice.
Čitatelju koji svoja znanja želi proširiti
izvan opsega knjige na raspolaganju je
opsežna literatura s više od dvije stotine
radova kojima su se autori služili ili su ih
sami napisali. Stručno nazivlje upotrijebljeno u djelu usklađeno je i slijedi prijevode europskih i hrvatskih normi niza
HRN EN 1998 Eurokod 8: Projektiranje

potresne otpornosti konstrukcija. Iako je
djelo primarno namijenjeno studentima
diplomskih i poslijediplomskih studija za
kolegije iz područja potresnog inženjerstva te znanstvenicima koji svoje znanje
žele obogatiti razumijevanjem potresne
oštetljivosti zgrada, može se očekivati da
će zbog svoje aktualnosti i inovativnosti,
kao i društvene potrebe utvrđivanja rizika od katastrofa, naići na dobar prijam u
širokog kruga čitatelja.
(Tanja Kalman Šipoš)

