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PREDSTAVLJAMO
IZABRANE INTERNE
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE
PROJEKTE UNIOS-ZUP 2018
SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisalo je 5. travnja 2018. godine Interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS-ZUP 2018.
Sveučilište je zaprimilo ukupno 119 projektnih prijedloga znanstveno-nastavnih sastavnica i umjetničko-nastavne/znanstvene
sastavnice Sveučilišta u Osijeku. Senat je Sveučilišta 30. listopada 2018. donio Odluku o financiranju 38 znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata znanstveno-nastavnih sastavnica i
umjetničko-nastavne/znanstvene sastavnice Sveučilišta u Osije-

ku temeljem Internoga natječaja UNIOS-ZUP 2018 u okviru četiriju skupina projekata: Interdisciplinarni istraživački projekti (12),
Istraživački projekti (9), Projekti s gospodarstvom (8) i Projekti
mladih istraživača (9), u okviru ukupnoga fonda od 1,5 milijuna
kuna u cilju poticanja znanstvenoistraživačke djelatnosti na Sveučilištu. U idućim brojevima Sveučilišnoga glasnika, počevši od
ovoga 43. broja, predstavljat ćemo tri znanstvenoistraživačka i
umjetnička projekta.
U ovome broju predstavljamo tri projekta iz skupine interdisci-
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plinarnih istraživačkih projekata: „Genetska karakterizacija
dviju autohtonih pasmina pasa“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Ivone Djurkin Kušec (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek);
„Kemija u umjetničkoj grafici - modra galica (CuSO4) u svojstvu jetke“ voditelja izv. prof. art. Marija Čaušića (Akademija za
umjetnost i kulturu u Osijeku) te „Žene u sportu: primjenjivost
dostupnih referentnih intervala za parametre upale i koagulacije“ voditelja izv. prof. dr. sc. Tihomira Vidranskog (Fakultet za
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku).

Za potporu projektu voditeljice izv. prof. dr. sc. Ivone Djurkin Kušec odobreno je 59 400 kuna

Za potporu projektu voditelja izv. prof. art. Marija Čaušića odobreno je 27 459,68 kuna

„Genetska karakterizacija dviju autohtonih pasmina pasa“

„Kemija u umjetničkoj grafici - modra galica (CuSO4) u svojstvu jetke“
Mario ČAUŠIĆ

Ivona DJURKIN KUŠEC

Upravljanje
i očuvanje
genetske
različitosti

Posavski gonič
starski kratkodlaki gonič i Posavski gonič
dvije su autohtone pasmine goniča čije podrijetlo seže još u 14.
stoljeće.
Pasmina Istarski kratkodlaki
gonič potječe od stare forme
„istočno jadranskoga bijelog
goniča s oznakama”. Njegovi najstariji prikazi potječu iz
razdoblja između 1327. i 1348.
godine, a nalaze se u klaustru
Franjevačkoga samostana u
Dubrovniku gdje postoji kapitel s četirima psima koji prikazuju tu staru formu goniča. Uzgoj tog goniča poznat je
u Hrvatskoj još od 14. stoljeća. Posavski gonič prvi je put
prikazan na slici još 1474. kao
„tamnožućkasti pas s visećim
ušima“, a potječe od oblika
„ilirskoga goniča crvene boje s
oznakama“. Njihov je uzgoj poznat u Hrvatskoj još od 14. stoljeća, a prvi standard objavljen
je 1955. godine.
To su u Hrvatskoj dvije izuzetno popularne lovne pasmine,
no unatoč starom podrijetlu,
nema dostupne literature o njihovoj genetskoj karakterizaciji.
Stoga je cilj ovoga projekta genetski karakterizirati te dvije,

I

Tihomir VIDRANSKI
ntenzivna fizička aktivnost uzrokuje značajne metaboličke i funkcionalne promjene te
adaptacije u tijelu športaša. Te adaptacijske promjene
obuhvaćaju stanice, tkiva, organe kao i cijeli organizam rezultirajući promijenjenim biokemijskim, hematološkim i
koagulacijskim parametrima.
Postoji mnogo dokaza da imunosni i koagulacijski sustav u
tijelu čini dva obrambena mehanizma koji, radeći u sinergiji, održavaju homeostazu organizma. Upala vodi do aktivacije
koagulacije, a koagulacija značajno utječe na protuupalnu aktivnost. Glavnu poveznicu između dvaju sustava čine
vanjski put zgrušavanja, trombin, protein C te fibrinolitički
sustav. Postoji mnogo literaturnih podataka o promjenama u
tim dvama obrambenim meha-

I

l Znanje dobiveno projektom moći će se upotrijebiti za upravljanje i očuvanje genetske
različitosti
Istarskoga
kratkodlakog goniča i
Posavskoga goniča. Realizacija projekta odobrena je u kategoriji Interdisciplinarni istraživački
projekti, a njegova je nositeljica izv. prof. dr. sc.
Ivona Djurkin Kušec (Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek).

za nas izuzetno važne, pasmine pasa uporabom modernih
genomskih alata.
U tu svrhu tim stručnjaka s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku i
Biotehniška fakulteta Ljubljana
provest će duboku analizu genoma uporabom čipova visoke
razlučivosti.

Istarski
kratkodlaki
gonič

roz dugu povijest
umjetnička je grafika u
svojem
tehnološkom dijelu u
bliskoj vezi s praktičnom kemijom.
Neka kemijska sredstva koja
su se koristila i još uvijek se
koriste pri izradi grafičke
matrice u umjetničkoj grafici
blago su ili visoko toksična.
Naglasak je u istraživanju na
tehnikama dubokoga tiska
(bakropis, aquatinta, reservage i drugo) u kojoj se metalne ploče nagrizaju različitim kiselinama, a ponajviše
dušičnom kiselinom.
Svrha je istraživanja proučiti
zamjenjivanje kiseline manje
toksičnom modrom galicom
te istražiti njezine mogućnosti u vizualnom izražavanju
u mediju umjetničke grafike te proširiti spoznaje o različitim recepturama koje su
usko vezane uz te tehnike.
Taj je način rada specifičan
na diplomskom kolegiju grafike Akademije za umjetnost
i kulturu u Osijeku koja je po
svojoj visokoj kvaliteti zasluženo zapažena u Hrvatskoj,
ali i šire.

K

Za potporu projektu voditelja izv. prof. dr. sc. Tihomira Vidranskog odobreno je 60 000 kuna

„Žene u sportu: primjenjivost dostupnih referentnih
intervala za parametre upale i koagulacije”

Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Voditelj projekta izv. prof. art. Mario Čaušić

Doc. dr. sc. Olivera Galović

Interdisciplinarni istraživački projekt „Kemija u umjetničkoj grafici - modra galica
(CuSO4) u svojstvu jetke“ zamišljen je kroz povezivanje
i jačanje suradnje dviju sastavnica Sveučilišta u Osijeku – Akademije za umjetnost
i kulturu i Odjela za kemiju.
Voditelj je istraživanja izv.
prof. art. Mario Čaušić (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku), a suradnici su
na projektu doc. dr. sc. Olivera Galović (Odjel za kemiju), asistent Mario Matoković (Akademija za umjetnost
i kulturu u Osijeku) te izabrani studenti AUKOS-a.
nizmima u športaša, međutim
većina je studija izvedena nakon intenzivne fizičke aktivnosti. Cilj projekta uključuje, po
prvi put, provjeru primjenjivosti općih referentnih intervala
u športašica za parametre upale i koagulacije, u standardiziranim predanalitičkim uvjetima, a prije intenzivne fizičke
aktivnosti. Također, drugi cilj
studije podrazumijeva jednogodišnje praćenje u promjenama analita i posljedično izračun biološke varijabilnosti za
navedene parametre u športašica.
Studija će se dijeliti u dva dijela – presječno i prospektivno istraživanje. Uključit će 120
športašica skupnih športova
(odbojka, košarka, rukomet).
Presječno će istraživanje biti
usmjereno na provjeru i izradu
referentnih intervala upalnih
i koagulacijskih biomarkera, a
prospektivni će dio studije biti
usmjeren na izradu komponenata biološke varijabilnosti za
navedene analite.

sUradnici na projektU
l S obzirom na to da kategorija projekta pripada interdisciplinarnim istraživačkim projektima (Kineziologija,
Biomedicina i zdravstvo), suradnici su na projektu prof.
dr. sc. Ana-Maria Šimundić i dr. sc. Vanja Radišić Biljak,
viši znanstveni suradnik sa Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica „Sveti Duh“ te
Valentina Vidranski, mag. med. biochem., studentica
poslijediplomskoga doktorskog studija Medicinskoga
fakulteta u Osijeku.

Asistent Mario Matoković

objava dvojezičnoga Priručnika
l Suradnja dviju navedenih sastavnica Sveučilišta omogućit će stjecanje novih znanja i vještina, ali i razvoj kreativnoga izraza i mišljenja u svrhu kvalitetnoga prenošenja znanja i vještina budućim naraštajima. Kao konačan
ishod projekta planirana je objava dvojezičnoga priručnika (hrvatsko-engleskoga) koji će biti od velike koristi
pri radu sa studentima, ali i širim interesnim skupinama.

Zanimljiv kulturni događaj na Filozofskom fakultetu Osijek

Postavljena izložba fotografija
„Krakovske jaslice“
Milica LUKIĆ
Svečano otvorenje izložbe fotografija „Krakovske jaslice“
održano je 5. prosinca 2018. u
svečanoj dvorani Filozofskoga
fakulteta Osijek koji je, uz Veleposlanstvo Republike Poljske
u RH te Povijesni muzej grada
Krakova, suorganizator navedene izložbe.
Izložbu su otvorili predstavnik Veleposlanstva Republike Poljske u RH dr. sc. Slaven
Kale i prodekanica za razvoj i
poslovanje Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Milica Lukić.
Na ulazu u fakultetsku zgradu posjetitelje je dočekao par
odjeven u krakovsku narodnu
nošnju i uvodne izložbene fotografije krakovskih jaslica, a

ostatak je izložbe postavljen uz
svečanu dvoranu na drugom
katu Fakulteta. Izložbu „Krakovske jaslice“ prati i izložba
knjiga o poljskoj kulturi i književnosti koju su postavile djelatnice fakultetske knjižnice.
Posjetitelji su na otvorenju
imali priliku saznati o tradiciji stvaranja tih neobičnih građevina u poljskoj kulturi, koje
su ovjekovječene na izloženim
fotografijama, te su mogli poslušati poljske božićne pjesme
u izvedbi pijanistice Katarine
Ešegović i Komornoga zbora
mladih. „Krakovske jaslice“,
umjetnička djela karakteristična za Krakov, nekada glavni
grad Poljske, uvrštene su u studenome 2018. na UNESCO-ov
popis nematerijalne svjetske
baštine.
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Održana zajednička sjednica Senata i Sveučilišnoga savjeta u akademskoj godini 2018./2019.

Sveučilište u Osijeku najuspješnije je hrvatsko
sveučilište u realizaciji Plana upravljanja
ljudskim resursima u 2018. godini
a zajedničkoj sjednici Senata i Sveučilišnog savjeta
Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 18.
prosinca 2018. godine, doneseno je mnogo odluka i prihvaćeno mnogo izvješća, od kojih
izdvajamo one najvažnije.
Prof. dr. sc. Renata Baličević,
pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta
u Osijeku, predstavila je Jedinstvenu sveučilišnu studentsku
anketu te upoznala članove
Senata i Sveučilišnoga savjeta s provedbom i rezultatima
sveučilišne ankete koji su ih
prihvatili. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u
Državnom proračunu u 2018.
godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 17121811 (prosinac 2017. – studeni
2018.). Naime, proračunska je
godina završena s 30. studenim 2018. i Izvješće obuhvaća
razdoblje od 1. prosinca 2017.
do 30. studenoga 2018. Plan
upravljanja ljudskim resursima obuhvaćao je 198 napredovanja i 49 zamjenskih radnih mjesta, odnosno novih
zapošljavanja na koja je Sveučilište 21. ožujka 2018. dobilo
suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Plan
je revidiran 5. lipnja, 14. rujna
i 13. studenoga 2018. zbog povećanja broja nastavnika i suradnika (mirovina i prestanak
ugovora o radu) za 12 nastavnika i suradnika te za 11 članova nenastavnog osoblja te
za dva nastavnika i dva člana
nenastavnoga osoblja koji su
preminuli u prošloj godini. Na
kraju je u 2018. ukupno realizirano 268 radnih mjesta (napredovanja i zamjenska radna
mjesta). Ukupno je realizirano 171 napredovanje nastavni-

N

ka i suradnika prema strukturi
znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih,
nastavnih,
suradničkih i stručnih zvanja
kao i pripadajućih radnih mjesta. Nakon statusne promjene Odjela za kulturologiju i
Umjetničke akademije u Akademiju za umjetnost i kulturu obavljen je prijelaz 156 zaposlenika na novu ustanovu.
Iz Izvješća je vidljivo kako je
Sveučilište uspješno realiziralo Plan i da je revidiranjem
uspjelo realizirati 90 % Plana. Prema Izvješću Ministarstva znanosti i obrazovanja
RH Sveučilište u Osijeku najuspješnije je sveučilište u realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini.
Senat je odmah donio i Plan
upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Osijeku u
okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu
u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret
sredstava državnog proračuna 1812-1911. Plan obuhvaća proračunsko razdoblje od
prosinca 2018. do studenoga
2019., a izrađen je temeljem

dostavljenih prijedloga znanstveno/umjetničko-nastavnih
sastavnica i sastavnica Sveučilišta. Plan obuhvaća tablice s Planom umirovljenja, zapošljavanja te napredovanja
i zamjenskih zapošljavanja
na teret sredstava državnoga
proračuna u 2019. godini prema mjesecima i ukupno obuhvaća 200 napredovanja i 64
zamjenskih zapošljavanja, od
čega su 52 nastavnika i suradnika i 12 članova nenastavnoga
osoblja u okviru raspoloživoga
koeficijenta. Senat je prihvatio jedinstven Plan upravljanja ljudskim resursima u 2019.
koji se dostavlja Ministarstvu
znanosti i obrazovanja RH na

analizu i izdavanje suglasnosti. K tomu, na prijedlog Dubravke Pađen Farkaš, ravnateljice Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek, Senat je donio Odluku o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice
i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku vezano
uz izgradnju Hrvatskoga nacionalnog skupnog kataloga.
Sveučilište je prihvatilo i pokroviteljstvo 10. Međunarodnoga kongresa „Flour-Bread
‘19” i 12. Hrvatskoga kongresa proizvodnje i prerade brašna „Brašno – Kruh ‘19” koji se
održava u Osijeku od 11. do 14.
lipnja 2019. godine.
(Sveučilište u Osijeku)

Prihvaćeni uvjeti uPisa i sustav bodovanja za
uPis u Prvu godinu studija na sastavnicama
l Senat je donio i uvjete upisa i sustav bodovanja za upis u
I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih
stručnih studija za akademsku godinu 2019./2020. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku. O tome je na sjednici detaljno
izvijestio prorektor Sveučilišta za nastavu i studente prof. dr.
sc. Dražan Kozak.

Prva uvodna aktivnost Europske noći istraživača 2019.

Božićni bal lipicanaca u
Državnoj ergeli Đakovo –
u znaku tradicije
Mirjana BABAN
„Tajna bijele kočije“ naziv je
sedmoga po redu poznatoga
glazbeno-scenskog spektakla
Božićni bal lipicanaca, održanoga 15. prosinca 2018. u zatvorenoj jahaonici Državne
ergele Đakovo.
Nastup stotinjak sudionika i
četrdeset konja oduševio je
prepuno gledalište. Predstavu je gledalo oko 1500 posjetitelja u dvama terminima toga
dana u trajanju po 90 minuta.
Uz igru svjetla i vatre, a pod
pokroviteljstvom Ministarstva
poljoprivrede i Ministarstva
turizma RH, ispričana je baj-

kovita priča koju su uz atraktivnu glazbu pratili mnogi sudionici. Valja naglasiti da je
to bila prva uvodna aktivnost
projekta Europska noć istraživača koji će se na Sveučilištu u
Osijeku održati u rujnu 2019.
Bal je otvorila ženska pjevačka skupina „Kraljice Bodroga“
Hrvatskoga kulturnog društva
iz Bačkog Monoštora iz Vojvodine. Prvi je put na balu uprizoren dio europske kulturne
baštine, poput rekonstrukcije
običaja čuvanja konja na pašnjacima, „konjarske vatre“ i
podizanje uzbune paljenjem
baklji u vrijeme Vojne krajine. Tema je bila doba Vojne
krajine u 17. stoljeću i prodira-

nje Osmanlija prema srcu Europe. Život onoga vremena u
našim krajevima prikazali su
članovi Konjogojske udruge
„Stari graničari“ i Vojno-povijesne postrojbe „Serežani“ iz
Županje. Nastup su upotpunile članice KUD-a Tena iz Đakova čije su Slavonske kraljice
prikazale običaj ljelja. Taj običaj, koji prikazuje oslobađanje muškaraca iz turskih ruku
uz pomoć sablji i gromoglasne pjesme djevojaka, zaštitio
je UNESCO kao dio kulturne
baštine. Prvi put u toj jahaonici nastupali su mađarski čiko-

ši – konjički pastiri, a tisućljetna tradicija čikoša i njihovo
umijeće jahanja očuvano je
u izvornom obliku do današnjih dana. Ljubitelje visoke
dresure oduševili su jahači i
lipicanci Kobilarne Lipica iz
Slovenije, uz nastup legendarnoga dresurnoga jahača Alojza Laha. „Šaptačica konjima“
Edit Kappel iz Mađarske pokazala je spektakularan prikaz rada s lipicancima. Bal je
završio prigodnom božićnom
pjesmom i nastupom kvadrile
od šest jahača Državne ergele
Đakovo.
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U okviRU 29. kRležinih dana U oSijekU oRganiziRan
tRadicionalni znanStveni SkUp na filozofSkom fakUltetU

„Što se krije u arhivu Župe sv. Mihaela
Izlagali o važnim redateljima i
arkanđela u osječkoj Tvrđi?!“

glumcima hrvatskoga kazališta

Svjetlana MOKRIŠ
Dr. sc. Hrvoje Mesić
Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici
Osijek 10. prosinca 2018. održano
je sedmo predavanje iz ciklusa otvorenih predavanja naslovljeno „Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u“ 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.
Predavanje naslovljeno „Što se
krije u arhivu Župe sv. Mihaela
arkanđela u osječkoj Tvrđi?!”
održao je dr. sc. Hrvoje Mesić, poslijedoktorand na Akademiji za umjetnost i kulturu
u Osijeku. Doktorirao je u prosincu 2017. na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temu
„Pamćenje grada i dokument u
digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku“ (mentorica: prof.
dr. sc. Helena Sablić Tomić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević).
Promatrajući arhivsko gradivo na prijelazu iz 19. u prvu
polovicu 20. stoljeća najstarije crkve sv. Mihaela arkanđela
u osječkom Nutarnjem gradu
kao temeljni korpus analize u
proučavanju međusobne povezanosti kulture i prostora

Ivan TROJAN

U

okviru znanstvenoteatrološkoga događaja 29. Krležini
dani u Osijeku, koji
je organiziran od 6.
do 8. prosinca 2018., održan je
i tradicionalni 29. znanstveni
skup u suorganizaciji Filozofskoga fakulteta Osijek, Odsjeka
za povijest hrvatskog kazališta
Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti te Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku, a
pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike
Hrvatske.
Dvodnevni je skup započeo 7.
prosinca 2018., podsjećajući
na dan formalnoga utemeljenja HNK-a, i to prije 111 godina,
1907. Tijekom dva dana teatrološkoga i dramatološkoga simpozija 26 znanstvenika, kazališnih kritičara i redatelja izlagalo
je referate okupljene oko teme
„Redatelji i glumci hrvatskoga
kazališta. Drugi dio“. Time su
nastavili prošlogodišnju raspravu oko umjetničkih ostvaraja i
dosega zaslužnih redateljskih
i glumačkih osobnosti iz povijesti hrvatskoga kazališta, ukoričenu u Zbornik 28. Krležinih
dana u Osijeku. Ovogodišnji su
znanstveni skup obilježile različite frekvencije i snage me-

l 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.

te kao korpus koji ostavljajući trag u prostoru sudjeluje u
stvaranju pojedinačnoga i grupnoga identiteta, predavač je
argumentirao važnost baštinskih ustanova u pamćenju grada, u razumijevanju i interpretaciji gradiva kao i u njegovu
predstavljanju javnosti. Digitalizaciju arhivskog gradiva Župe
provodio je na način koji mu
omogućuje korištenje i daljnje

istraživanje dobivenih (meta)
podataka za učinkovitu interpretaciju zbirke arhiva župe
sv. Mihaela u Osijeku i stvaranje kulturne slike grada. Osobit doprinos čini dizajn relacijske baze podataka, odnosno
metodologija izrade digitalnoga arhiva Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku uz uporabu
standarda Cataloging Cultural
Objects.

tajezika, koji se provlačio kroz
priopćenja, te tematska raznovrsnost. S jedne strane, nazočni
su pratili preglednost priopćenja autopoetičke naravi zaslužnih kazališnih umjetnika – od
onih izravno vezanih uz znanost o umjetnosti do primarno umjetničkih praktičara koji
u sklopu svojega pedagoškoga
rada na akademijama razvijaju
znanstveno-akademski diskurs
baveći se aktivno dramsko-kazališnim fenomenima niz godina. S druge strane, pokazalo
se kako je sve manje moguće
jasno razgraničenje dviju naslovno postavljenih kazališnih
struka. Naime, izložen je nemali broj referata u kojima dolazi do prepletanja nositelja ka-

zališnog čina u obličju jedne ili
više osoba koje će istovremeno
posegnuti za ulogom redatelja,
glumca, koreografa, scenografa
ali i dramskoga pisca, posebice
u recentnim autorskim projektima gdje tradicionalna hijerarhijska kazališno-strukovna podjela gubi važnost.
Na kraju, uočljivo je kako se u
znanstvenom segmentu Krležinih dana težište sklanja s hermetičnosti
akademsko-znanstvenoga diskurza na životniju,
otvoreniju i širem slušateljstvu
primamljiviju kazališno-povijesnu kontekstualizaciju koja
se upražnjava kroz pozicije i
ostvaraje pojedinih redatelja,
odnosno glumaca u hrvatskom
kazalištu.

Održana završna svečanost obilježavanja 40. obljetnice Ružičkinih dana

avršna
svečanost
obilježavanja
40.
obljetnice znanstveno-stručnoga skupa
Ružičkini dani održana je 26. studenoga 2018. u
Auli Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
O svim aktivnostima Znanstveno-organizacijskoga odbora u
okviru ovogodišnjih XVII. Ružičkinih dana nazočne je izvijestila izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar. Naglasila je kako su o Skupu
i obljetnici objavljeni članci u
časopisu Kemija u industriji i u
Sveučilišnom glasniku te istaknula da se tom svečanošću zaključuju aktivnosti obilježavanja
40 godina Ružičkinih dana, i to
uspješno u znanstveno-struč-

Z

nom i financijskom smislu.
Na završnoj svečanosti također je predstavljena monografija „40 godina Ružičkinih dana.
Vukovar 1978. – 2018.“ autora prof. dr. sc. Srećka Tomasa,
predsjednika ZOO-a XVII. Ružičkinih dana. Pozdravne riječi nazočnima uputili su rektor
Sveučilišta u Osijeku prof. dr.
sc. Vlado Guberac te predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa prof.
dr. sc. Ante Jukić koji je nazočne pozdravio i u ime Društva
kemijskih tehnologa Osijek. Monografiju su predstavili prof. dr.
sc. Ante Jukić, jedan od recenzenata, i prof. dr. sc. Drago Šubarić, glavni urednik monografije i pisac predgovora. Profesor
Tomas srdačno je zahvalio brojnim sponzorima, podupiratelji-

Monografiju o 40 godina Ružičkinih dana dobio je i rektor Sveučilišta u
Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac

ma, donatorima i pojedincima
te naglasio kako se nada i budućoj uspješnoj suradnji. Svečanosti su, među ostalima, nazočili i
učenici III. gimnazije Osijek te
njihov ravnatelj Dražen Jakopović kojemu je uručen primjerak
monografije.
Inače, u sklopu priprema za
XVII. Ružičkine dane, njihovoga održavanja u Vukovaru od
19. do 21. rujna 2018., ali i nakon toga, članovi ZOO-a poduzeli su više aktivnosti da se dostojno obilježi važna obljetnica
40 godina od utemeljenja Skupa. Tako je izrađen promidžbeni materijal koji simbolizira tu
obljetnicu, posjećena je tvornica Borovo, glavni pokrovitelj
prvih pet održanih Ružičkinih
dana, poduzete su opsežne aktivnosti za izradu monografi-

je „40 godina Ružičkinih dana.
Vukovar 1978. – 2018.“ i pripremljena je izložba pod istim nazivom, a bila je otvorena za
vrijeme održavanja Skupa u
mramornoj dvorani Dvorca Eltz
u Vukovaru. Nadalje, zaslužnim
institucijama, ustanovama, tvrtkama i pojedincima dodijeljena su priznanja i zahvalnice za
doprinos održavanju Ružičkinih dana od 1978. do 2018. Osim
toga, u znak zahvalnosti na uloženom trudu i uspješnosti dugogodišnjeg održavanja Skupa,
svim dosadašnjim predsjednicima Ružičkinih dana uručen
je spomen-poster predsjednika
ZOO-a. Znanstveno-organizacijski odbor, uz pratnju sudionika
skupa, položio je i vijenac u spomen na sve preminule sudionike Ružičkinih dana i branitelje.

MARKO LEVENTić

Suradnicima i partnerima Ružičkinih
dana uručene zahvalnice i monografije
Gordana ŠELO

nagrađeni najbolji studenti, inovatori i
obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Ivona MRVA
Znanstveni skup u okviru 29. Krležinih dana u Osijeku
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međunaRodna izložba inovacija, pRototipova i poSlovnih uzoRa budi uzoR®/inova® 2018.

U
RaspoRed pRedavanja

GLAS SLAVONIJE

eđunarodna
izložba
inovacija,
prototipova
i
poslovnih planova Budi uzor®/Inova®
2018. održana je od 14. do 17.
studenoga 2018. u Zagrebu,
na Zagrebačkom velesajmu.
Glavni organizator ovogodišnje izložbe bio je Savez hrvatskih inovatora uz suorganizaciju TERA Tehnopolis i
Hrvatske udruge inovatorapoduzetnika te uz potporu
partnera, pokrovitelja i supokrovitelja. U sklopu izložbe
predstavljeno je ukupno 277
izložaka, u različitim kategorijama, iz 28 država-sudionica te 107 poslovnih planova.
Najbolji su poslovni planovi
izloženi trećega dana izložbe pred stručnim povjerenstvom. Studenti su svoje poslovne planove napisali uz
pomoć e-alata za pisanje poslovnih planova, izrađenoga
za potrebe projekta I-Dare
koji se temelji na priručniku

M

„Transformiranje inovativne
poslovne ideje u profitabilan
posao“.
Ovogodišnji Grand Prix za
najbolji poslovni plan osvojila je studentica Fakulteta
agrobiotehničkih
znanosti
Osijek Ivana Božanov s poslovnim planom Nachtigall.
Grand Prix Budi uzor 2018. za
najbolju inovaciju dodijeljen
je Zvonimiru Lukadinoviću iz
tvrtke Bor-plastika d.o.o. za
statički mješač fluida. Izložba
je bila prigoda za održavanje
poslovnih razgovora u cilju
učinkovitije komercijalizacije
inovacija i povećanja konkurentnosti na domaćem i europskom tržištu. Osim studenata i inovatora, na izložbi su
sudjelovali i predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su predstavili svoje delicije u programu
„Okusi i tradicija Slavonije i
Baranje“.
Najuspješniji studenti osvajaju vrijedne nagrade te imaju
priliku svoj projekt provesti
u djelo u okviru projekta Studentski poduzetnički inkubator – StudOS koji im omogućava inkubaciju u trajanju
šest mjeseci bez naknade te
besplatnim modulom po vlastitom izboru iz Programa
usavršavanja menadžera koji
organizira Hrvatska udruga
poslodavaca. Finalisti u okviru projekta Erasmus za mlade
poduzetnike svoje poduzet-

ničko iskustvo mogu dodatno
proširiti i unaprijediti. „Naučile smo kako izraditi kvalitetan poslovni plan te kako
poslovnu ideju realizirati u
budućnosti. Iskoristit ćemo
to da svoja znanja i vještine
vezane uz izradu poslovnoga
plana prenesemo drugima.
Želimo istaknuti da je projekt
zanimljiv, ali i da treba uložiti mnogo truda i rada da bi se
postigao dobar rezultat“, rekle su Dora i Marija, finalistice natjecanja Budi uzor®.
Više informacija o toj međunarodnoj izložbi – popis nagrađenih (poslovni planovi i
posebne nagrade) kao i popis
posebnih nagrada i dobitnika
medalja na štandu TERA Tehnopolis d.o.o./HUIP (seniori i
mladi) – može se pronaći na
poveznici: http://portfolio.
web.tera.hr/index.php/budiuzorinova-usudujem-se-pripremiti/.

dobitnici naGrada na natjecanju u kateGoriji eitFood

dodjela naGrada za kraj Godine

l Dana 16. studenoga 2018. održano je i natjecanje u kategoriji EITFood, inicijative koja se provodi u tematskom području „hrana“. Finalisti su u sklopu EITFood Demo Days predstavili svoje poslovne planove
temeljene na inovativnim idejama koje se uklapaju u EITFood strateške ciljeve. Prvo mjesto i nagradu od 10 000 eura osvojile su studentice
Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Mia Orešković i Tea Kordić
s poslovnom idejom Gummy Bees, a drugo mjesto i nagradu od 5 000
eura osvojio je tim mladih poduzetnika (Domagoj Dumančić, Juraj Bučević i Magdalena Josipović) s poslovnom idejom Use&Reuse. Cilj je
dodijeljenih financijskih sredstava pomoći u daljnjem razvoju poslovnih pothvata te ubrzanju nastojanja operativnoga poslovanja.

l Kraj godine TERA Tehnopolis obilježila je dodjelom nagrada
za postignute ovogodišnje uspjehe studentima, srednjoškolcima,
inovatorima, inovativnim poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Svečana dodjela nagrada održana je
11. prosinca 2018. u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), dugogodišnjega TERA partnera. Nagrade su dodijeljene u četiri kategorije: 1) najbolji poslovni planovi natjecanja Budi
uzor®, 2) najbolji poslovni planovi projekta I-Dare Project HU/HR,
3) finalisti natjecanja EITFood te 4) najbolji inovatori i obiteljska
poljoprivredna gospodarstva međunarodne izložbe Budi uzor®/
Inova® 2018.

Svečana akademija u RektoRatu i otkRivanje Spomen-biSte na južnom ulazu u tvRđu

Velik međunarodni uspjeh Akademije i Odsjeka za novu glazbu

U Rondelu postavljena i bista
osječkoga akademika Mije Kišpatića

U Beču predstavili tamburu
kao solističko glazbalo
Josip KLASAN

z biskupa Josipa Jurja
Strossmayera te nobelovce Lavoslava Ružičku i Vladimira Preloga svoju je
spomen-bistu u Rondelu velikana, učenika gimnazija u Osijeku, 15. prosinca 2018. na južnom ulazu u osječku Tvrđu
dobio i četvrti poznati Osječanin – akademik Mijo Kišpatić.
Svečanosti otkrivanja biste bili
su nazočni mnogi akademici i uglednici iz znanstvenoga,
vjerskoga, društvenoga i političkoga života, a Kišpatićevu su
bistu otkrili izvrsni učenici III.
gimnazije Osijek – Toni Ivanković (4. c) i Karla Ambruš (3. e).
Tomu činu prethodila je svečana akademija, održana istoga dana u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku, na kojoj su
se okupili brojni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao i drugi gosti poput
mons. dr. Đure Hranića, đakovačko-osječkoga nadbiskupa i
metropolita, predstavnika Sveučilišta u Osijeku i Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu, članova Družbe „Braća
Hrvatskog Zmaja“, predstavnika Osječko-baranjske županije,
Grada Osijeka, Ogranka Matice hrvatske u Osijeku, osječkih
kulturnih institucija i drugih.
„Posrijedi nije samo odavanje
počasti zaslužnim Osječanima, nego i spomen trajne vri-

U

Monografija o 40 godina ružičkinih
dana predstavljena i u haZu-u
l Osim predstavljanja na Skupu, monografija o 40 godina
Ružičkinih dana predstavljena je i 8. studenoga 2018. u prostorima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Monografiju su predstavili prof. dr. sc. Ante Jukić i prof.
dr. sc. Bruno Zelić, glavni urednik časopisa CABEQ, a zatim
je autor prof. dr. sc. Srećko Tomas rekao nekoliko riječi o nastajanju monografije. Budući da je HAZU bila od početka
uključena u sve aktivnosti oko uspostavljanja muzeja u spomen slavnomu kemičaru i nobelovcu Leopoldu (Lavoslavu)
Ružički, otvorenoga u Vukovaru 1977., te u aktivnostima oko
utemeljenja znanstveno-stručnog skupa Ružičkini dani, dodijeljeni su joj priznanje i zahvalnica koje je preuzeo akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU-a. Akademik Nenad Trinajstić i akademik Leo Klasinc, začetnici ideje o održavanju
Skupa, ali i promicatelji Ružičkina života i djela na različite
načine, te dr. sc. Vlado Horvat, jedan od utemeljitelja muzeja
posvećenog Ružički u njegovoj rodnoj kući, svojom su nazočnošću uveličali predstavljanje monografije.

jednosti kako bi se u globalizacijskim procesima sačuvao
hrvatski identitet“, istaknuo je
prorektor Sveučilišta u Osijeku
za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr.
art. Robert Raponja.
Družba „Braća Hrvatskoga
Zmaja“ – Zmajski stol u Osijeku suglasnost za gradnju Rondela dobila je 2005., a on je
otvoren krajem siječnja 2007.
godine. Na kružnom platou
ispred III. gimnazije Osijek postavljene su biste u čast biskupu Strossmayeru – koji, prema
riječima professora emeritusa
Antuna Tucaka, do tada u Osijeku nije imao spomenik – te
nobelovaca Ružičke i Preloga,
a sada i akademika Kišpatića.
Sve su biste autorsko djelo poznatoga osječkog akademskog
kipara Marijana Sušca, a Rondel je projektirao akademik
Andrija Mutnjaković. Gradnja
je Rondela realizirana u suorganizaciji s HAZU-om, Sveučilištem u Osijeku, Gradom Osijekom,
Osječko-baranjskom
županijom i Ogrankom Matice hrvatske u Osijeku. Na taj je
način zaokružen Rondel i započet projekt budućega Perivoja osječkih velikana koji će
se protezati duž južnoga dijela Tvrđe.
Jasenka Pejaković,
Grad Osijek

Glasoviti hrvatski prirodoslovac,
mineroloG i petroloG
l Akademik Mijo Kišpatić, također bivši učenik osječke gimnazije,
glasoviti je hrvatski prirodoslovac, minerolog i petrolog, prvi doktor
znanosti u području prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. „Mijo
Kišpatić 43 godine bio je član Akademije, prvi je opći prirodoslovac
i minerolog, zaslužan za popularizaciju prirodoslovlja. Bio je erudit,
bavio se seizmologijom, biologijom i fizikom te prevodio mnoge
udžbenike. Hvale je vrijedna inicijativa da se osobama, koje se nisu
dokazale samo na našem području, nego i na svjetskim razinama,
oda posebno priznanje. Drago mi je što Osijek i Slavonija prepoznaju važne ljude iz prošlosti koji su često zanemarivani. To je i važna
poruka za budućnost“, rekao je akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU-a i Počasnoga odbora za postavljanje spomen-biste Miji
Kišpatiću.je vrijedna inicijativa da se osobama, koje se nisu dokazale samo na našem području, nego i na svjetskim razinama, oda posebno priznanje. Drago mi je što Osijek i Slavonija prepoznaju važne ljude iz prošlosti koji su često zanemarivani. To je i važna poruka
za budućnost“, rekao je akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZUa i Počasnoga odbora za postavljanje spomen-biste Miji Kišpatiću.

„Mario Zbiljski i Konstantin
Krasnitsky službeno su uveli
tamburu u bečku klasiku’’, bile
su to riječi Slavka Ninića, pjevača poznatoga bečkog ansambla Wiener Tschuschenkapelle,
ujedno i moderatora i jednoga
od glavnih organizatora ovogodišnjega uglednog Novogodišnjeg koncerta u Volkstheatru
u Beču, održanoga 1. siječnja
2019.
U punom Volkstheatru nastup
Marija Zbiljskog, solista na tamburici, uz pratnju pijanista Konstantina Krasnitskog, ispraćen
je ovacijama publike. Izveli su
djela F. Chopina, F. Schuberta,
J. S. Bacha i J. Masseneta, a posebno je odjeknula
bečka praizvedba skladbe
„Concertinato za tamburu i klaDIETMAR LIPKOvITCH

Nastavljen ciklus otvorenih predavanja „Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u“

Petak, 11. siječnja 2019.
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vir“ hrvatskoga skladatelja Davora Bobića, djela koje je autor
upravo posvetio dvojici spomenutih glazbenih umjetnika.
Mario Zbiljski priznat je svirač
tambure i student druge godine diplomskoga studija Tamburaško umijeće na Akademiji za
umjetnost i kulturu u Osijeku,
gdje predaju i izv. prof. art. Konstantin Krasnitsky i red. prof.
art. Davor Bobić. Taj se nastup
može ocijeniti kao do sada najozbiljnije predstavljanje tambure kao solističkoga glazbala
u Europi. Ujedno je to veliko
priznanje samoj Akademiji za
umjetnost i kulturu u Osijeku
i Odsjeku za novu glazbu koji
će uskoro promijeniti naziv u
Odsjek za kompoziciju, teoriju
glazbe i instrumentalne studije.
Već su dogovoreni nastupi studenata tambure u Münchenu i
Dublinu ove godine.

a Pravnom fakultetu Osijek 18. prosinca
2018. svečano je potpisan Sporazum o suradnji Udruge hrvatskih sudaca i Fakulteta.
Udrugu hrvatskih sudaca predstavljao je sudac Damir Kontrec, predsjednik Udruge i
predsjednik Građanskoga odjela Vrhovnoga suda RH, a u ime
Pravnoga fakulteta Osijek Sporazum je potpisala dekanica
prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica u trajnom
zvanju. Tomu su činu nazočili
i istaknuti predstavnici Udruge
hrvatskih sudaca – ogranak Osijek, Božidar Horvat, predsjednik Upravnoga suda u Osijeku i
dr. sc. Sanja Zagrajski, sutkinja
Županijskoga suda u Osijeku.
Sporazum, prvi potpisan s jednim pravnim fakultetom u Hrvatskoj i inozemstvu, fokusiran
je na znanstvenu i stručnu suradnju Udruge i Fakulteta u realizaciji znanstvenih i stručnih
projekata, organizaciji seminara, konferencija, okruglih stolova, međunarodnih i domaćih
znanstvenih i stručnih skupova, sudjelovanja predstavnika
Udruge i Fakulteta u međusobnim aktivnostima te u pripremi, prijavi i provedbi doma-

N

ćih i međunarodnih projekata
od zajedničkoga interesa. Osim
toga, predmet je Sporazuma i
suradnja osječkoga ogranka
Udruge i Katedre radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnoga rada Pravnoga fakulteta Osijek kao i suradnja sa svim
drugim katedrama i zaposlenicima Fakulteta u aktivnostima
od zajedničkoga interesa. Prve
planirane teme zajedničke suradnje usmjerene su na organiziranje stručno-znanstvenoga
skupa o ulozi i važnosti specijaliziranih radnih sudova u RH,
reforme pravnoga obrazovanja
i nužnosti intenzivnije suradnje stručnjaka iz pravne prakse
i znanstvenika u edukaciji budućih magistara prava.

Uspostavljene čvrste veze studenata i
nastavnika medija iz Ljubljane i Osijeka
Sara GOLL
im studentica druge godine diplomskoga studija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, smjer
Medijska kultura, s mentorom
Tomislavom Levakom, asistentom na Odsjeku za kulturu i
kreativne industrije AUK-a, od
16. do 19. prosinca 2018. boravio je u studijskom posjetu Sloveniji.
Posjet je organiziran u okviru
novoga međunarodnog projekta „Interlinking Student
Journalism in Southeastern
Europe“ koji je sufinancirao
Studentski zbor Sveučilišta
u Osijeku. Tom je prigodom
ostvaren glavni cilj projekta:
uspostavljanje
međunarodne suradnje između studenata
osječke Akademije te studenata Fakultete za družbene vede
Univerze v Ljubljani (Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani) koji studiraju
medije, novinarstvo i komunikologiju te rade u izdavačkoj i
medijskoj djelatnosti.
U tri dana boravka studentice i nastavnik posjetili su Ljubljanu, Bled i Bohinj gdje su
u okviru terenske nastave snimili nekoliko medijskih priloga. Posjetili su i Fakultet gdje
su se susreli sa studentima i
nastavnicima Odjela za komunikologiju (Katedre za no-

T
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GLAS SLAVONIJE

7

Alicja Auriga,

RAZGOVOR

doktorandica s West Pomeranian University of Technology in
Szczecin (Poljska) na međunarodnoj razmjeni u okviru Erasmus+
programa na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ljudi u Osijeku i na Fakultetu
agrobiotehničkih znanosti
uvijek su spremni izići u susret
„OSIJEK JE MIRAN I SPOKOJAN GRAD, A JA JAKO DRŽIM DO TOGA.
SVE IMA SVOJE MJESTO I VRIJEME. POSTOJI VRIJEME ZA POSAO
KAO I VRIJEME ZA DRUŽENJE S PRIJATELJIMA“

Terenska nastava na Bledu
vinarstvo i Katedre za komunikacijske i medijske studije).
Studenti i njihovi nastavnici –
doc. dr. Dejan Jontes, doc. dr.
Jernej Amon Prodnik, izv. prof.
dr. Marko Milosavljević i uv.
mag. Vasja Lebarič – upoznali su ih s ustrojem i radom Fakulteta, odjela i katedri kao i sa
studentskim udruženjem Fejs i
studentskim časopisom KLIN.
Studenti su imali priliku razgledati i iskušati opremu u multimedijskoj učionici FDV-a. Time
je uspostavljen temelj za buduću, već dogovorenu suradnju
između Akademije i FDV-a na
različitim projektima. Prikupljena saznanja i iskustva, kao
i snimljeni medijski prilozi, bit
će predstavljeni osječkim studentima medijske kulture na
jednodnevnoj radionici edukativnoga tipa, najavljenoj za 17.
siječnja 2019. na Akademiji.

predstavljeni sveučilišni glasnik, notan i artos
l Četiri studentice – Sara Goll (voditeljica projekta), katarina Gagulić, veronika kranjčević i ines lukač – i nastavnik slovenskim su
kolegama predstavili Sveučilište u osijeku, akademiju, odsjek za
kulturu i kreativne industrije te dva izdanja aUk-a: studentski časopis notan i online časopis artos. Tomislav levak, urednik Sveučilišnoga glasnika, okupljenima je predstavio i službeno glasilo Sveučilišta u osijeku.

Razgovarao: Daniel HAMAN
rujnu 2017. godine Alicja Auriga,
doktorandica s
West Pomeranian University of
Technology in Szczecin (Poljska), prvi je put došla u Osijek
na međunarodnu razmjenu u
okviru programa Erasmus+.
Tu ne bi bilo ništa neobično
da nije ponovno došla u Osijek i putem programa studentske mobilnosti CEEPUS
nedugo nakon završene prve
mobilnosti, već početkom
2018. godine. U listopadu
2018. godine došla je u Osijek
i po treći put, također putem
Erasmus+ programa, a planira se vratiti i u 2019. godini,
ponovno putem CEEPUS-a.
Činjenica da se stalno vraća u
Osijek bila je povod razgovora za Sveučilišni glasnik.

U

Tihomir milinović

Na snagu stupa Pravilnik o ispunjavanju
uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja
u obavljanju studentskih poslova
astavno na Temu
broja prethodnoga
42. broja Sveučilišnoga glasnika, objavljenoga 14. prosinca
2018. – koje najvažnije odredbe i promjene donosi nedavno
usvojen Zakon o obavljanju studentskih poslova (stupio na snagu 8. studenoga 2018.) te koje
su prve posljedice njegove praktične primjene – u ovome tekstu predstavljaju se i najvažnije
odredbe, promjene i novosti u
Zakonu i proizišle iz Zakona, a
vezane uz posrednike, odnosno
studentske servise.

Tihomir milinović

Tihomir MILINOVIĆ

N

osječki studenti rade različite
poslove uz posredovanje
Studentskoga servisa
boljšanje studentskoga standarda kroz poboljšanje smještaja i
prehrane studenata.

t Minimalan broj smještajnih jedinica i minimalan
broj sjedećih mjesta za prehranu

t Tko može imati studentski servis?

t Zakon je jasno istaknuo
(postrožio i ograničio) uvjete
za obavljanje djelatnosti posredovanja

Djelatnost posredovanja, odnosno studentski servis, može
imati studentski centar koji je
kao ustanovu osnovalo visoko
učilište ili visoko učilište koje
ima centar za studentski standard. Naknada-provizija koju
studentski servisi kao posrednici obračunaju i naplate poslodavcima, a iznosi 12 % netoiznosa naknade izvođaču, koristi
se za podmirivanje neznatnih
troškova posredovanja, a u gotovo apsolutnom iznosu za po-

Trenutačno u RH pri zapošljavanju studenata posreduje četrnaest studentskih servisa. Neki od
servisa posredovanje obavljaju u sastavu studentskoga centra ili visokoga učilišta koji nemaju organiziranu prehranu i/
ili smještaj studenata ili je ono
organizirano u nedovoljnoj mjeri. Zakonom su propisani uvjeti
za nastavak rada postojećih studentskih servisa, ali i uvjeti koje
je potrebno ispuniti za nove posrednike-studentske servise.

Uz zahtjev Ministarstvu za obavljanje djelatnosti posredovanja,
u kojem su navedeni dokazi o
ispunjavanju propisanih uvjeta, popis lokacija na kojima se
namjerava obavljati djelatnost
posredovanja, zatim odgovarajući prostor i oprema, odgovarajući broj zaposlenika te podatci o podmirenim obvezama
za doprinose, poreze i druga
javna davanja, studentski centri
ili visoka učilišta moraju ispuniti i uvjete vezane uz prehranu i
smještaj studenata. Određeno
je i Zakonom definirano:
l minimalno 12 % izgrađenih
i useljivih smještajnih jedinica

od ukupnoga broja redovitih
studenata koji studiraju izvan
mjesta prebivališta i
l osiguravanje usluge studentske prehrane s minimalno 5 %
sjedećih mjesta od ukupnoga
broja redovitih studenata koji
studiraju izvan mjesta prebivališta u studentskom restoranu u
vlasništvu ili najmu posrednika.
Mišljenje o ispunjavanju uvjeta daje Povjerenstvo koje odlukom imenuje ministar nadležan za visoko obrazovanje.
Članovi Povjerenstva koje čine
predstavnici Ministarstva, Hrvatskoga studentskog zbora i
Zajednice studentskih centara
RH predloženi su ministru. Rješenje o obavljanju djelatnosti
posredovanja zahtjevom se obvezno obnavlja nakon pet godina. Vezano uz to važno pitanje,

koje će sve sadašnje i buduće
posrednike dovesti u isti položaj, a u skladu sa Zakonom,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijet će Pravilnik o
ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u
obavljanju studentskih poslova. Ministarstvo je Nacrt prijedloga Pravilnika uputilo na javno
savjetovanje koje je bilo otvoreno od 28. studenoga do 28.
prosinca 2018., a Pravilnik će
ubrzo stupiti na snagu. Taj će
model osigurati svima jednaku
početnu poziciju i ravnopravnu
raspodjelu provizije na području cijele RH.
Ispunjavanjem uvjeta za otvaranje studentskoga servisa poboljšat će se i studentski standard u mjestima gdje do sada
nisu bili organizirani prehrana
i smještaj studenata.

MiniMalna satnica
za obavljanje
studentskih
poslova – 23,44 kune
l Za svaku kalendarsku godinu Ministarstvo znanosti i
obrazovanja RH donosi Odluku o iznosu minimalne neto
satnice/naknade po satu za
obavljanje studentskih poslova. Za razdoblje od stupanja
Zakona na snagu pa do kraja 2018. godine ona je iznosila 21,49 kuna. Odlukom
ministrice Blaženke Divjak
propisana je minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu za 2019.
u iznosu od 23,44 kune neto.
Ta odluka stupa na snagu i
primjenjuje se od 1. siječnja
2019. godine.

t Ovo je Vaš treći posjet
Osijeku, a planirate doći
ponovno i četvrti put. Što
Vas je privuklo u grad i što
Vas drži i dalje ovdje?
-Moja pustolovina s Osijekom,
zapravo Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, započela
je slučajno. Tražila sam sličnu
istraživačku ustanovu mojoj
u Szczecinu s kojom bih mogla surađivati i naučiti nešto
novo. Htjela sam otići negdje
na mobilnost, a kako je moja
prijateljica upravo u to vrijeme bila na praksi u Hrvatskoj,
pitala sam ju za savjet i zahvaljujući jednoj hrvatskoj profesorici ostvarila sam kontakt i
pronašla fakultet kakav sam
tražila. To mi je bilo dovoljno da se prijavim i uskoro
sam došla u Osijek. Dolaskom
na Fakultet agrobiotehničkih
znanosti uvidjela sam kako
još uvijek mogu naučiti mnogo stvari od kolegica i kolega, osječkih znanstvenika i
da mogu razmijeniti iskustvo
i znanje. Fakultet je vrlo dobro organiziran i profesionalno ustrojen, a fakultetski tim,
s kojima sam radila i radim,
doista me se dojmio. Rad je s
ljudima u Osijeku i na Fakultetu ugodan je i kolegijalan te
su uvijek spremni izići u susret. Nikomu nikada nije bio
problem podijeliti znanje i
postignuća sa mnom, čime
pokazuju prave vrline znanstvenika, duh znanja i suradnje. Pokrenuli smo projekt o
biofortifikaciji bilja koji smo
nastavili raditi svakim mojim
ponovnim dolaskom i planiramo ga nastaviti mojim ponovnim dolaskom.
Međutim, to nije bio moj jedini razlog povratka u Osijek. Osijek je miran i spokojan grad, a ja jako držim do

Stekli uvid u širok
raspon mogućnosti
PTFOS-a
Stela JOKIĆ, Ana-Marija CIKOŠ
rehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
nastavio je tradiciju i
organizirao 2. Noć znanosti
održanu 14. prosinca 2018. u
prostorijama Fakulteta.
Kao i prošle godine, profesori i asistenti sa studentima (njih ukupno stotinjak)
osmislili su mnogo zanimljivih radionica, ponajprije namijenjenih učenicima
srednjih škola, ali i široj populaciji. Teme su ovogodišnjih radionica bile: CSI PTF,
Kako se pravi pivo?, Otkrijte
tajnu ljepote, Kemija i hrana kao Thor i Dr. Strange,
Čokoladno carstvo, Nutri
room, Testirajte svoja osjetila, Voće „superhrana“, Čarobna voda te Učimo kroz
zabavu.
Učenici srednjih škola, koji
su i mogući budući studenti PTFOS-a, ali i svi ostali posjetitelji, mogli su sudjelovati na svim radionicama i
time dobiti uvid u širok raspon mogućnosti koje nudi
Fakultet. Zahvaljujući poluindustrijskoj opremi i linijama za proizvodnju različitih
prehrambenih
proizvoda
(primjerice čokolade i piva)
koje Fakultet ima, posjetitelji su mogli vidjeti koje se
sirovine koriste za pojedini proizvod, ali i kušati ga
odmah nakon proizvodnje.
Osim proizvodnje prehrambenih proizvoda, imali su
priliku vidjeti proizvodnju
biljne kozmetike za koju se
koriste isključivo prirodni sastojci. Posjetitelji su se

P

West Pomeranian University of technology in szczecin

Važna novost proizišla iz novoga Zakona o obavljanju studentskih poslova

Mnoštvo posjetitelja na 2. Noći znanosti

toga. Sve ima svoje mjesto i
vrijeme. Postoji vrijeme za
posao kao i vrijeme za druženje s prijateljima. Svugdje se
može doći pješice, a arhitektura je prekrasna, baš kao i rijeka Drava.

t Kao studentica maksimalno ste se koristili pro-

gramima mobilnosti. Koje
su prednosti Osijeka nad
ostalim sveučilišnim gradovima u kojima ste do
sada bili?
-Glavna je prednost Osijeka u
tome da se svugdje može doći
pješice ili biciklom. Također,
blizina istinskoj prirodi, poput Parka prirode Kopački

rit, doista je posebna. Bitno
je naglasiti i kako je samo Sveučilište smješteno u središtu
grada. U gradu Oulu u Finskoj
naš fakultet i studentski dom
bili su smješteni u šumi, gotovo 15 kilometara od samoga grada, što nam je pomalo kompliciralo studentski
život. S druge strane u Pragu sam imala sličan problem
jer mi je studentski dom bio
na suprotnoj strani grada od
sveučilišta, također na rubu
grada, a kvaliteta smještaja
bila je mnogo lošija od osječkoga. Međutim, u Pragu, kao
i u Oulu, imali smo mnogo
više studentskih organizacija, aktivnosti i mnogo bogatiji studentski život. No, ovdje
u Osijeku otkrila sam izvrsno
piće, voćni liker višnjevac.

t Imate li problema u komunikaciji s kolegicama i
kolegama na Sveučilištu?
Govorite li već hrvatski?

alicja auriga s kolegicama i suradnicama u osijeku

Razlike između sveučilišta u szczecinu i Osijeku
t Možete li usporediti svoje sveučilište s osječkim?
l -razlika se može vidjeti na mnogo područja. Za početak,
moje je sveučilište tehničko, što znači da su svi fakulteti usmjereni na tehničke aspekte i obrazovanje inženjera koji će svoje
znanje primijeniti u praksi, a osječko je sveučilište klasično s
različitim fakultetima i smjerovima te znanstvenim područjima kojima se bave pa se tu odmah vide razlike. na sveučilištu u
osijeku svaki fakultet funkcionira kao zasebno sveučilište zbog
različitih područja djelovanja i obrazovanja, a mi smo više povezani u cjelinu, upravo kroz sferu tehničkoga obrazovanja. osim
toga, ustroj je fakulteta drukčiji u smislu udjela ljudi koji rade u
administraciji. Kod nas je taj broj mnogo manji, ali zato profesori, uz svoje regularne nastavne i znanstvene obveze, imaju i različita administrativna zaduženja.

-Do sada sam naučila ponešto hrvatskoga jezika, ali ne
govorim mnogo jer se bojim
praviti pogreške iako ga dosta
razumijem. Što se tiče engleskoga jezika, to je jezik komunikacije s hrvatskim kolegicama i kolegama. U pravilu sve
teče vrlo dobro iako se zna
dogoditi s vremena na vrijeme sitan problem u komunikaciji.

t Planirate se vratiti i
peti put u Osijek ili možda
ostati ovdje?
-Nema sumnje kako je Osijek
prekrasan grad za život. No
što će donijeti budućnost, to
nitko ne može znati.

Kristina alilović

Mario VINKOVIĆ

mario vinković

Počinje znanstvena
i stručna suradnja u
brojnim aktivnostima

U okVirU Projekta „iNterliNkiNg StUdeNt joUrNaliSm iN SoUtheaSterN eUroPe“

veronika kranjČević

Svečano potpisan Sporazum o suradnji Udruge
hrvatskih sudaca i Pravnoga fakulteta Osijek

Petak, 11. siječnja 2019.

Kristina alilović

Petak, 11. siječnja 2019.
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našli i u ulozi forenzičara
pri rješavanju misterioznoga ubojstva kemičara primjenom kemijskih analiza u
laboratoriju, a trebali su riješiti i nutricionističke zagonetke kako bi pronašli ključ
za bijeg iz Nutri rooma. Saznali su mnogo korisnih informacija poput posebne
moći koju skriva hrana kao
i što vodu čini čudesnom.
Radionica posvećena voću
uputila je na važnost njegove konzumacije te otkrivala
tajne njegova blagotvornoga djelovanja na naše zdravlje. Također, posjetitelji su
prošli različite testove nakon kojih su saznali varaju
li ih nekada njihova osjetila
ili se na njih mogu potpuno
osloniti. Nakon svih novih
saznanja posjetitelji su se
mogli okušati u kvizu znanja
i vidjeti koliko su toga uspjeli naučiti.

Financijska pOtpORa ministaRstva
znanOsti i ObRazOvanja
l ovogodišnja noć znanosti dobila je financijsku potporu
Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe popularizacije znanosti u 2018. godini. opisi radionica, fotografije te
medijske objave o 2. noći znanosti mogu se pronaći na Facebookovoj stranici manifestacije: https://www.facebook.
com/noc.znanostiPtFos/
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Uspješno održana 22. smotra sveUčilišta josipa jUrja strossmayera U osijekU

Budućim studentima pružene sve
potrebne informacije o sveučilišnim
sastavnicama i studijskim programima
MOtivaciJSke gOvOre Održali Su MatiJa gracin, direktOr razvOJa u tvrtki riMac autOMObili, i
izv. PrOf. dr. Sc. krešiMir Purgar, PrOdekan akadeMiJe za uMJetnOSt i kulturu u OSiJeku
Damir ŠPANIĆ
ijekom četvrtka i
petka, 13. i 14. prosinca 2018. godine,
u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek održana
je 22. Smotra Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.
Na otvorenju Smotre buduće
studente pozdravili su Matija
Fenrich, potpredsjednik za nastavu i studente Studentskoga
zbora Sveučilišta u Osijeku; Ivan
Anušić, župan Osječko-baranjske županije; Ivan Vrkić, gradonačelnik grada Osijeka; prof.
dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i
prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Stro-

T
Pozdravna riječ rektora Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca na otvorenju Smotre

S

motra je bila izvrsna
prilika da se maturanti upoznaju s dostignućima u pojedinim znanstvenim
područjima te s opremljenošću
pojedinih sveučilišnih sastavnica. Kako bi pružili što bolji
uvid u mogućnosti, predstavnici sastavnica uložili su velik
trud u pripremu predstavljanja
na izložbenim prostorima.
Dvanaest fakulteta, četiri sveučilišna odjela i Akademija za
umjetnost i kulturu zainteresiranima su ponudili prije svega
osnovne informacije o dostupnim studijskim programima
i uvjetima upisa, ali buduće
su studente nastojali zainteresirati često vrlo zanimljivim
prezentacijama i kreativnim
pristupom. Pregled viđenoga
donosimo redom, a sastavnicama zahvaljujemo na ustupljenim materijalima.
l Ekonomski fakultet predstavio je svoje studijske programe te brojne izvannastavne aktivnosti koje su dostupne
studentima. Kroz interaktivne
igre i kvizove maturanti su mogli ispitati vlastite sklonosti za
pojedine preddiplomske studije, a kroz zanimljiva pitanja iz
svakoga od područja ekonomskih znanosti pružen je uvid
što sve obuhvaća ekonomija i
kakve je kompetencije moguće
steći završetkom Ekonomskoga fakulteta. Za najuspješnije
u odgovorima pripremljeni su
prigodni poklon-paketi. Na sva
pitanja vezana uz studiranje
odgovarali su studenti, predstavnici svih studentskih udruga Fakulteta.
l Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija prikazao
je ogledne primjere laboratorijske opreme koja se koristi tijekom studiranja. Putem
uobičajenih promidžbenih materijala i digitalnih medija vezanih uz studijske programe i
uvjete upisa promoviran je i, u

Hrvatskoj jedinstven, diplomski studij Automobilskog računarstva i komunikacija.
l Filozofski fakultet, uz inzistiranje na izvrsnosti unutar
svih odsjeka i ponudu kvalitetne nastave, posebno njeguje i
podržava izvannastavne aktivnosti svojih studenata, stoga su
upravo one bile u prvom planu
prilikom prezentacije na ovogodišnjoj Smotri. Taj je Fakultet jedno od rijetkih učilišta u
Hrvatskoj kojemu je Agencija
za znanost i visoko obrazovanje RH dodijelila certifikat za
kvalitetu (2016.). Predstavljene su studentske aktivnosti i
studentska mobilnost. Studenti Filozofskoga fakulteta Osijek uspješno djeluju i u udrugama: organiziraju susrete,
tribine, a bave se i izdavačkim
radom. Studenti hrvatskoga
jezika i književnosti izdaju časopis „Aleph“, studenti povijesti, udruženi s Međunarodnom organizacijom studenata
povijesti (Udruga ISHA), izdaju časopis „Essehist“, studenti
informacijskih znanosti izdaju
časopis „Libros“, dok studenti filozofije izdaju „Bilten studentskih radova iz filozofije“.
Studenti su i autori brojnih radova, recenzenti te urednici
studentskih zbornika sa studentskih konferencija. Stoga
je njihova znanstveno-književna produkcija bila temelj promidžbenoga prostora Fakulteta. Također, Filozofski fakultet
ima najveću mobilnost studenata na Sveučilištu u Osijeku te
studenti imaju mogućnost studirati na sveučilištima u mnogim europskim zemljama.
l Građevinski i arhitektonski fakultet predstavio se
na Smotri Sveučilišta u Osijeku kao jedan od istaknutih regionalni centara za stjecanje
znanja i vještina u tzv. STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) području.
Detaljne informacije o studijskim programima, smjerovima

i nastavnim i izvannastavnim
aktivnostima koje nudi Fakultet bilo je moguće saznati iz
brošura i letaka s informacijama za upise koje su pripremili zainteresiranima, ali još bolje
u neposrednoj komunikaciji s
nastavnicima i studentima Fakulteta. GRAFOS ima najmodernije uređene prostore,
opremljene učionice i laboratorije s opremom koja se stalno
inovira i nadograđuje. Fakultet
organizira oblike nastave koji
spajaju obrazovni, znanstveni,
stručni i umjetnički rad u cilju
formiranja cjelovitog inženjera
koji će kreativno i kritički promišljati o svakom problemu i
biti spreman odgovoriti na sve
izazove koje pred njega postavi
društvo. Predstavljanje Fakulteta na 22. Smotri proteklo je u
ozračju dobrodošlice budućim
studentima.
l Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu predstavio se
kao malo mjesto za velike mogućnosti različitim promidžbenim materijalima. Promidžbenim filmom, prezentacijom
najvažnijih i za filozofsko-teološki studij temeljnih knjiga,
posljednjim izdanjima znanstvenih studija profesora te
studentskim časopisom „Teofil“, brošurama, redom akademske godine te fotografijama sa studijskih putovanja u
Rim, Milano i Krakow, izvannastavnih aktivnosti (poput karitativno-humanitarne, dramske
i biblijske skupine) zainteresiranim posjetiteljima profesori i
studenti KBF-a u Đakovu predstavili su prednosti i kvalitetu
studiranja u malom, ali dinamičnošću i aktivnošću života
bogatom kampusu. Osim toga,
posjetitelji su se mogli pobliže upoznati s uvjetima upisa i
mogućnošću smještaja u Studentskom domu koji se nalazi u sklopu fakulteta te pomoći koju fakultet pruža osobama
slabijega socijalnog-ekonomskoga stanja. Budućim studen-

tima uz promidžbene materijale darovane su i kemijske
olovke s logom fakulteta.
l Medicinski fakultet predstavili su studenti svih studijskih smjerova. U svojem reprezentativnom izdanju, noseći
službene uniforme, studenti
su zajedničkim radom posjetiteljima prikazali vještine poput mjerenja krvnog tlaka te
razine šećera u krvi. Na izložbenom prostoru predstavljene su informacije o širokom
spektru mogućnosti koje Medicinski fakultet pruža tijekom
studiranja, od odlaska na međunarodne razmjene do različitih kongresa i edukacijskih
tribina.
l Fakultet agrobiotehničkih
znanosti i ove je godine imao
čast biti domaćin Smotri. Maturante, buduće studente i sve
ostale posjetitelje izložbeno je
mjesto Fakulteta dočekalo s
neophodnim informacijama o
studijima i brojnim zabavnim
animirajućim sadržajima. I ove
je godine Studentski zbor Fakulteta predstavljao svoj fakultet širokim spektrom informacija o studijskim programima,
nastavnoj i istraživačkoj infrastrukturi fakulteta, dostignućima u tehnologiji i znanosti,
kreativnim radnim mjestima
u struci, studentskom životu
na fakultetu i o brojnim drugim detaljima. Iako su podijeljene brošure, kemijske olovke
i druge sitnice, ipak je najsnažniji promidžbeni materijal bilo
osobno svjedočanstvo studenata i njihovo uživanje u ulozi opuštenoga i veseloga domaćina. Tu su ulogu drugoga
dana Smotre podijelili Studentski zbor, studenti druge i
treće godine, asistenti i profesori koji su dočekali maturante iz dvadesetak srednjih škola,
ugostili ih u vijećnici, predavaonicama, praktikumima i laboratorijima te ih proveli kroz devet radionica i četiri izložbe o
DNA, kloniranju, forenzičari-

ssmayera u Osijeku. Uvodnim
govorom rektor Guberac maturantima je izrazio nadu kako će
im Smotra Sveučilišta u Osijeku,
uz pomoć Vodiča za buduće studente, pomoći u pronalasku odgovora na najteže pitanje pred
kojim se upravo nalaze te im je
poručio da prilikom potrage za
odgovorom na to pitanje, koji
studij odabrati, saslušaju savjete svojih roditelja, ali i da prije
svega slijede svoje srce. Motivacijskim govorima maturantima
su se potom obratili Matija Gracin, direktor razvoja u tvrtki Rimac automobili, i izv. prof. dr.
sc. Krešimir Purgar, prodekan
za znanost i projekte Akademije
za umjetnost i kulturu u Osijeku.
Svrha je održavanja Smotre Sveučilišta pružanje svih potrebnih
informacija kako bi odluka svakoga maturanta o upisu na stu-

dij bila u najvećoj mogućoj mjeri utemeljena, a time i ostvariva.
S takvom je namjerom FAZOS
ugostio izložbene prostore sveučilišnih sastavnica, maturante i sve zainteresirane u potrazi za informacijama o željenom
studiju. Budućim su studentima informacije bile dostupne
na izložbenim prostorima sveučilišnih sastavnica, Gradske
i sveučilišne knjižnice Osijek,
studentskih centara u Osijeku i
Slavonskom Brodu, Studentskoga zbora i Hrvatskoga zavoda
za zapošljavanje. Informacije o
svim sastavnicama Sveučilišta u
Osijeku i dostupnim studijskim
programima maturantima su
predočene i u Vodiču za buduće studente koji je dostupan u
tiskanom izdanju i na internetskim stranicama Sveučilišta u
Osijeku.

Novost - mNoštvo
predavanja i radionica

renaTa pruSina

teMa brOJa

l Ovogodišnjim je programom
Smotre predviđeno predstavljanje
područja znanosti i umjetnosti kroz
predavanja i radionice. Tijekom petka, 14. prosinca 2018. u prostorima
sveučilišnih sastavnica održano je
tako više od trideset zanimljivih predavanja i radionica u cilju njihova
što kvalitetnijega predstavljanja maturantima. Također, imajući na umu
osnovnu svrhu održavanja Smotre,
ovogodišnji je Vodič za buduće studente doživio bitne promjene i predstavljen je u potpuno novom izdanju.
Osim modernoga dizajna ističu se
sažetost i pristupačnost informacija.
Budući studenti u njemu mogu pročitati, uz osnovne informacije o dostupnim studijima i kompetencijama
koje je moguće steći, i stvarna iskustva diplomiranih studenata.

Pregled izložbenih prostora sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

ULOŽILI VELIK TRUD U PRIPREMU
I PREDSTAVLJANJE NA SMOTRI

ma, životu, pčelama, GIS-u, ribama, kopitima, divljači, lipicancima, kukcima, bioplinu i
drugome.
l Pravni fakultet na svojem
je izložbenom prostoru predstavio nove promidžbene materijale te upoznao maturante
s uvjetima upisa i programom
svojih sveučilišnih i stručnih
studija prava i upravnoga prava. Osim toga budući studenti
mogli su se upoznati s radom
pravne, pravno-ekonomske i
zelene pravne klinike kao oblicima praktičnoga podučavanja
i razvijanja vještina koje studentima omogućuju lakše zapošljavanje i brzo snalaženje u
poslovima za koje ih pojedini
studiji osposobljavaju. Budući studenti kroz komunikaciju
sa studentskim predstavnicima upoznavali su se s radom
studentskih udruga koje djeluju na PFO-u promičući najviše
standarde i kvalitetu studija.
Posjetiteljima je predstavljena
opremljenost fakulteta informatičkom i drugom znanstvenom-nastavnom opremom te
su dijeljeni i sitni suveniri s logom Pravnoga fakulteta.
l Izložbeni prostor Prehrambeno-tehnološkoga
fakulteta predstavio je programe
obrazovanja: preddiplomski
sveučilišni studij Prehrambena tehnologija te diplomske
sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno
inženjerstvo i Znanost o hrani
i nutricionizam. Zainteresiranim posjetiteljima štanda dijeljene su ujedno i pozivnice za
2. Noć znanosti koja je održana
također u vrijeme održavanja
ovogodišnje Smotre Sveučilišta
(14. prosinca 2018.) i na kojoj su
posjetitelji mogli sudjelovati na
deset različitih radionica. Također, na izložbenom prostoru
organiziran je i kviz kojem su
mogli pristupiti svi posjetitelji, a kao nagradu za pokazano
znanje podijeljene su prigodne
nagrade. U interakciji posjeti-

telja sa zaposlenicima i studentima fakulteta prenošena su
iskustva studenata o studentskom životu, radu na fakultetu
i mogućnostima daljnjega usavršavanja i školovanja. Zaposlenici i studenti dijelili su tom
prigodom promidžbene materijale, a izložbeni prostor krasila su, kao i prethodnih godina, različita izdanja i proizvodi
fakulteta.
l Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu na Smotri
Sveučilišta predstavio je eksponate završnih radova iz prethodnih godina kao i primjere
manjih mjernih uređaja, opreme i instrumenata. Zainteresiranim posjetiteljima izložbenoga prostora usmeno su
prezentirane informacije te su
podijeljeni informativni letci o
studijskim programima.
l Vrlo živahno ozračje bilo je
oko izložbenoga prostora Akademije za umjetnosti i kulturu koji je bio ispunjen promidžbenim materijalima kao
što su plakati, izdane knjige,
letci i druge informacije za studente. Postavljen je laptop s
promidžbenim
videouradcima studenata, izložene su lutke i glumački kostimi, studenti likovne kulture predstavili
su se slikama, crtežima i skulpturama, a studenti glazbenih
smjerova izvodili su pozadinsku glazbu.
l Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo studijske
programe predstavio je letcima i brošurama, a izložbeni
prostor isticao se maketama
čeljusti.
l Fakultet za odgojne i
obrazovne znanosti predstavljen je različitim promidžbenim materijalima. Budući
studenti mogli su se informirati o programima studija na osnovi tiskanih materijala Vodiča
za studente te dodatnoj knjižici sa sažetim informacijama o
fakultetu. Na izložbenom prostoru također su bili dostupni

bedževi, straničnici i kemijske
olovke. Osim promidžbenih
materijala prikazana je projekcija videomaterijala te primjeri
izdavačke djelatnosti fakulteta.
Sve ostale informacije pružale su studentice učiteljskoga i
predškolskoga studija.
l Odjel za fiziku predstavljen je s nekoliko zanimljivih
demonstracijskih pokusa kojima su ilustrirani neki fizikalni
zakoni ili je pokazano kako se
fizikalno načelo može praktično iskoristiti. Pokuse su mogli
izvoditi i sami učenici.
l Na izložbenom prostoru
Odjela za biologiju zainteresirani posjetitelji mogli su
vidjeti demonstracijske pokuse, mikroskopirati i samostalno pripremiti preparate. Oni
koji su željeli imali su prigodu
provjeriti svoje znanje iz biologije, razgledati materijale
kojima se studenti koriste na
vježbama te postati znanstvenici na jedan dan kako bi se
uvjerili koliko biologija može
biti zabavna.
l Ono što je svakako privlačilo
buduće studente i posjetitelje
na izložbeni prostor Odjela za
kemiju bili su pokusi koji su
se ove godine radili sa suhim
ledom, jodnim satom, koktelima, vrućim ledom te kameleon. Svaki posjetitelj štanda mogao je dobili i prigodne
materijale kao što su kemijske
olovke, periodni sustav elemenata/kalendar te kratki vodič
o Odjelu za kemiju u kojem se
mogu pronaći sve informacije
o tome koji se smjerovi mogu
upisati, što sve mogu očekivati
od studija, koje će sve kompetencije i vještine steći te gdje
se mogu zaposliti po završetku
određenoga smjera. Ove je godine učenicima srednjih škola pružena i prilika da 14. prosinca 2018. posjete laboratorij
opće i fizikalne kemije Odjela
za kemiju gdje su mogli sudjelovati u izradi pokusa „Hocuspocuschemicus“.

l Odjel za matematiku pripremio je letke o studijskim
programima te o kompetencijama za rad koje diplomirani
studenti mogu steći nakon završetka pojedinoga smjera. Na
izložbenom prostoru istaknut
je širok spektar mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata, a posjetitelji su mogli
dobiti informacije o studiranju
od asistenata, ali i od studenata
viših godina studija koji su bili
aktivno uključeni u promociju
Odjela na Smotri. Posjetiteljima
su na raspolaganju bile knjige
čiji su autori nastavnici Odjela
za matematiku te najnovija izdanja časopisa Osječki matematički list, koji je, među ostalim,
namijenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola. Ove godine bio je izložen i robot MathBot koji su prošle godine izradili
studenti završne godine diplomskoga studija matematike,
smjera Matematika i računarstvo, a kojim su zainteresirani
posjetitelji mogli upravljati putem http protokola. Za posjetitelje su pripremljene i šifrirane
kutije čije lokote otvaraju rješenja zanimljivih matematičkih
zadataka, a u kojima su se nalazile prigodne slatke nagrade.
Posjetitelji su uz sve to mogli
rješavati i logičke igre sudoku
i kakuro te druge matematičke
zadatke.
l Osim na izložbenim prostorima fakulteta i odjela, posjetitelji su se na izložbenim prostorima Hrvatskoga zavoda
za zapošljavanje, Studentskoga centra u Osijeku, Studentskoga centra u Slavonskom Brodu, Studentskoga
zbora i studentskih udruga
mogli upoznati i s ništa manje
važnim informacijama o uvjetima smještaja u Osijeku tijekom
studija i studentskom životu,
ali i mogućnostima zapošljavanja u pojedinim strukama i novim radnim uvjetima koje osiguravaju poduzetnici i tvrtke.
(Sveučilište u Osijeku)

Petak, 11. siječnja 2019.

PROJEKTI I PROGRAMI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
Fakultet elektrotehnike, računarStva i inFormacijSkih tehnologija oSijek

BrojnA priznAnjA

MariO MilOlOža
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Studenti atraktivni na tržištu
rada najbolji su dokaz kvalitete
studija na FERIT-u Osijek

Dekan FEriT-a prof. dr. sc. Drago žagar na otvorenju međunarodne
znanstvene konferencije SST 2018
Ana ŠOKČEVIĆ

akultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek
kotira visoko i među
studentima, ali i među mogućim poslodavcima iz toga područja.
Fakultet nudi zanimljive i privlačne studijske programe kojima se studenti kvalitetno osposobljavaju za tržište rada.
FERIT je s pravom popularan,
prije svega zato što su studenti
po završetku studija atraktivni
na tržištu rada i svi se vrlo brzo
zaposle. Jedna je od najvažnijih odrednica Fakulteta i stalna
suradnja s tvrtkama čime se,
među ostalim, učinkovitije drži
korak sa stalnim napretkom i
razvojem novih tehnologija. Gostujućim predavanjima, stručnim praksama te zajedničkim
diplomskim i završnim radovima poslodavci daju izniman doprinos obrazovanju studenata,
a s druge strane dobivaju dragocjene informacije o studentima
– svojim mogućim djelatnicima.

F

Plodonosna suradnja
Fakulteta s tvrtkama
Jedan od načina kojim se olakšava suradnja poslodavaca i
studenata jest i STUP – portal
za stručne prakse i izravnu komunikaciju studenata FERIT-a
i poslodavaca, pokrenut 2016.
godine. Pristupanjem STUP-u
mnoge su tvrtke sklopile sporazume s Fakultetom, na obostrano zadovoljstvo. Zajednički
promišljaju što će se tražiti na
tržištu u nadolazećim godinama
kako bi prepoznali koja to znanja i vještine studenti trebaju
dobiti tijekom studiranja. Izvrstan je primjer suradnje i nedavno pokrenut diplomski studijski
program Automobilsko računarstvo i komunikacije koji je
razvijen sa šest tvrtki iz područja automobilskog inženjerstva.
Znanstvena istraživanja jedan
su od prioriteta FERIT-a, a i tu
je iznimno razvijena suradnja
s tvrtkama, posebice u razvoju
rješenja zanimljivih za kasniju

komercijalizaciju.
Iskustva suradnje s tvrtkama
iznimno su pozitivna, a dobar
je primjer Institut RT-RK Osijek,
pokrenut i razvijen u suradnji s
istoimenom tvrtkom iz Novoga
Sada. Tako u suvlasništvu Fakulteta već tri godine djeluje tvrtka
koja stipendira devedesetak studenata i zapošljava 85 završenih
studenata. Također, ostvarena
je dugogodišnja suradnja s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, intenzivirana dolaskom te tvrtke
u Osijek. S tvrtkom Rimac Automobili pronađena su zajednička područja interesa pri čemu
se razvijaju tehnološka rješenja
zanimljiva i tvrtki i Fakultetu.
Ohrabreni tom suradnjom Rimac Automobili otvorili su razvojni ured u Osijeku.

Obilježena 40. godišnjica
djelovanja
Tijekom 2018. godine različitim je prigodnim događanjima
obilježena 40. godišnjica djelovanja Fakulteta. Organizirani su, primjerice, Dan otvorenih vrata i Dan karijera, gdje su
se prvi put na jednom mjestu
okupili maturanti koji se upoznaju s programima fakulteta,
a s druge strane studenti koji
upoznaju buduće poslodavce.
No maturanti su sve zanimljiviji i tvrtkama te žele poticati da
ih što više upiše fakultete tzv.
STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) područja, prije svega FERIT, zbog
već navedenih brojnih mogućnosti zaposlenja i kasnijega napredovanja.
Jedan je od novijih projekata FERIT-a i LABUS (Laboratorij za učenike srednjih i osnovnih škola), svojevrsna učenička
radionica gdje osnovnoškolci i
srednjoškolci, različitim pokusima i praktičnim radionicama, iz
prve ruke stječu konkretna znanja i vještine. LABUS predstavlja
most koji povezuje školsku nastavu prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta
s visokoškolskom inženjerskom
nastavom. Za svaku vježbu osigurano je stručno vodstvo djelatnika FERIT-a, a u uloge demonstratora često se uključuju
i studenti završnih godina studi-
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Izgradnja modernoga znanstvenoIstražIvačkoga centra
l Za kvalitetan rad i izvrsne rezultate neophodni su i odgovarajući prostorni resursi. Stoga je u planu proširenje
Fakulteta budući da su postojeći prostorni kapaciteti ograničeni. Obavljena su arheološka istraživanja na prostoru
Sveučilišnoga kampusa, na lokaciji koju je dodijelilo Sveučilište, na kojoj se planira izgradnja nove zgrade Znanstveno-istraživačkoga centra elektrotehnike i računarstva – ZICER. Plan je u idućih nekoliko godina izgraditi modernu
zgradu, ogledni primjerak najsuvremenijih tehnoloških
rješenja u području elektrotehnike, računarstva i pametnih tehnologija koja će i sama biti veliki eksperimentalni
laboratorij. Uz moderne laboratorije i suvremenu znanstveno-istraživačku opremu bit će mnogo lakše razvijati
postojeće djelatnosti Fakulteta, u prvom redu znanost i
istraživanje, obrazovanje studenata, suradnju s gospodarstvom te transfer znanja i tehnologije. Na taj će način Fakultet postati regionalni vođa u područjima u kojima djeluje, ali i biti privlačniji – ne samo studentima iz Hrvatske
i regije, nego i studentima iz cijeloga svijeta. Već su sada
u planu programi na engleskom jeziku kako bi se privukli studenti iz inozemstva te tako proširila baza studenata, ali i tržište radne snage za poslodavce. Jedan takav program kreće već od akademske godine 2019./2020., a to je
diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i
komunikacije.transfer znanja i tehnologije. Na taj će način Fakultet postati regionalni vođa u područjima u kojima djeluje, ali i biti privlačniji – ne samo studentima iz Hrvatske i regije, nego i studentima iz cijeloga svijeta. Već
su sada u planu programi na engleskom jeziku kako bi se
privukli studenti iz inozemstva te tako proširila baza studenata, ali i tržište radne snage za poslodavce. Jedan takav
program kreće već od akademske godine 2019./2020., a to
je diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i
komunikacije.

ja. Učenici stječu znanja o značenju i primjeni fizikalnih zakona, razvijaju svoje analitičke
vještine te suradničke vještine
pri učenju koje su presudne i za
njihov uspjeh u različitim životnim prilikama.
Činjenica je da na FERIT-u nema
mnogo studentica jer u društvu
postoji pogrešna percepcija da
su tehnički studiji isključivo namijenjeni muškarcima. Kako bi
se ta percepcija promijenila, Fakultet godinama poduzima brojne aktivnosti i provodi projekte
poticanja jačega uključivanja
žena u područjima elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Tako je u travnju 2018., kao
i prethodnih godina, obilježen
Girl in ICT Day, mini konferencijom na kojoj su znanstvenice s FERIT-a i inženjerke iz ICT
tvrtki predstavile projekte na
kojima rade. Time se nastojalo
ohrabriti djevojke na izbor ICTa za svoje buduće zanimanje jer
FERIT nudi mnogo usmjerenja
u kojima bi se djevojke mogle
naći te napredovati i ostvariti
svoje poslovne ambicije.

Stalna usavršavanja i
brojna događanja
Na FERIT-u se uvijek događa
nešto zanimljivo, mnogo je projekata, predavanja, stručnih putovanja, stalno se radi na usavršavanju djelatnika i studijskih
programa, a poznata su i događanja koja privlače širi krug ljudi. Takav je bio i Otvoreni dan
Instituta RT-RK gdje je predstavljen novi model automobila Audi A7, s integriranim elementima autonomne vožnje,
čiji je bitan dio razvijan upravo u Institutu RT-RK u Osijeku.
Privlačan je izazov bilo i najve-

l Djelatnici FERIT-a mogu
se pohvaliti brojnim nagradama i priznanjima pa je
tako prof. dr. sc. Željko Hocenski, redoviti profesor u
trajnom zvanju iz područja
računalnih znanosti, dobio
nagradu „Nikola Tesla“ Hrvatske sekcije IEEE za 2017.
godinu. Nagrada mu je dodijeljena za izniman dugogodišnji doprinos znanosti,
obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva. Izvršni odbor Hrvatske sekcije IEEE dodijelio
je Nagradu za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju za 2018. prodekanu
FERIT-a prof. dr. sc. Kruni
Miličeviću za uspješno povezivanje akademske zajednice i gospodarstva u inženjerskom obrazovanju te
poticanje studentskoga poduzetništva.
će natjecanje u programiranju
IEEEXtreme kada su svi ljubitelji kodiranja i programiranja
imali prigodu pokazati svoje znanje. Uspješno je, po treći put, organizirana i održana
međunarodna znanstvena konferencija „International Conference on Smart Systems and
Technologies 2018“ SST 2018
kojoj je cilj bio istraživačima i
stručnjacima omogućiti platformu za razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz
područja pametnih sustava i
tehnologija, automatike, robotike i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena. U
suradnji s partnerskim tvrtkama – Siemens, ATOS, ATO Inženjering te Osijek Software
City – uspješno je organizirana
i održana druga konferencija o
kibernetičkoj sigurnosti „Cyber
Security Conference“ CSC 2018.
Zanimljive su novosti donijeli i
brojni gostujući predavači. Svoja su predavanja održali, među
ostalima, dr. sc. Bojan Resan s
University of Applied Sciences
and Arts Northwestern Switzerland, na temu „Ultrabrzi laseri
i primjene u telekomunikacijama, mikroobradi materijala
i medicini“; Ante Radonić održao je predavanje „Svemirska
era čovječanstva“; mr. sc. Ivica
Bašić govorio je na temu „Praktični primjeri podešavanja
energetskih pretvarača za elektromotorne pogone“; prof. dr.
sc. Davor Pavuna gostovao je s
temom „Izazovi umjetne inteligencije za inženjere i e-civilizaciju“. Na FERIT-u su u posljednje vrijeme predavanja održali
i prof. dr. sc. Vlado Sruk, profesori Ivan Yatchev i Ivan Milenov iz Bugarske, prof. Georges Kaddoum iz Kanade, prof.
Luis Nando Ochoa iz Australije
i mnogi drugi.

Petak, 11. siječnja 2019.
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MeDIcInskI fakultet OsIjek sVečanO ObIlježIO 20. ObljetnIcu pOstOjanja

Tijekom dvaju desetljeća u Osijeku diplomiralo 1175 liječnika
Ivan MIŠKULIN
edicinski fakultet
Osijek proslavio
je 23. studenoga
2018. godine 20.
obljetnicu osnivanja na prigodnoj svečanosti
održanoj u prostorima Vikarijata Đakovačko-osječke nadbiskupije.
Tijekom svečanosti, na kojoj je
predstavljen dosadašnji rad Fakulteta te njegova važnost za razvoj cjelokupnog zdravstvenog
sustava na području istočne Hrvatske, o fakultetu su govorili
brojni visoki uzvanici među kojima izaslanik predsjednice RH
Kolinde Grabar Kitarović prof.
dr. sc. Dragan Primorac; predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik
Zvonko Kusić; rektor Sveučilišta
u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac; mons. dr. Đuro Hranić,
đakovačko-osječki nadbiskup i
metropolit; župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić te
gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić. Kako je istaknuto, osječka
je bolnica odigrala važnu ulogu
ne samo u pružanju zdravstvene zaštite na području istočne
Hrvatske, već i u općem razvoju
zdravstvene zaštite, preventivne
službe te medicinskog prosvjećivanja i izobrazbe medicinskih
kadrova. Poseban je doprinos

M

bolnica dala u Domovinskom
ratu zbrinjavanjem više od 7 000
ranjenika. Da bi prerasla iz opće
u kliničku ustanovu i iz kliničke
bolnice u klinički bolnički centar, bilo je potrebno osamostaliti studij, odnosno osnovati samostalan Medicinski fakultet koji će
obrazovati znanstveno-nastavni
i stručni kadar za novi, viši status
najveće zdravstvene ustanove u
istočnoj Hrvatskoj.
U svojem govoru dekan Medicinskoga fakulteta Osijek prof. dr.
sc. Jure Mirat istaknuo je kako
je, nakon 19 godina djelovanja
Studija medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta u Zagrebu,
Fakultet osnovan 22. rujna 1998.
Danas je jedna od 17 znanstveno nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku te jedan od dvaju
fakulteta iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva u
sastavu Sveučilišta. Medicinski
fakultet ima ustrojene 23 katedre
te zapošljava ukupno 198 djelatnika, od čega 64 profesora i 45
docenata. Na Fakultetu je tijekom 20 godina njegova postojanja diplomiralo 1175 liječnika, a
obranjeno je 226 doktorskih disertacija. Tijekom svoga djelovanja Fakultet je, osim studija medicine, ustrojio čitav niz drugih
zdravstvenih studija što je kulminiralo njihovim izdvajanjem
u novu sastavnicu Sveučilišta u
Osijeku – Fakultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek u li-

Mario Miloloža
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Znanstvene aktivnosti Medicinskoga fakulteta Osijek

Šesti brodski simpozij o
alkoholizmu, kockanju i
modernim ovisnostima
Ivan MIŠKULIN

stopadu 2017. godine.
Danas Medicinski fakultet Osijek izvodi sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine, sveučilišni
preddiplomski i diplomski studij Medicinsko laboratorijske
dijagnostike, sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo te
sveučilišne
poslijediplomske
specijalističke studije Anestezi-

ologija, reanimatologija i intenzivna medicina, Kardiologija,
Klinička epidemiologija, Neurologija, Oftalmologija i optometrija, Opća interna medicina,
Psihijatrija te Ultrazvuk u kliničkoj medicini – smjer kardiologija. Uz opsežnu nastavnu aktivnost Fakultet realizira i velik broj
znanstvenih i stručnih projekata, kongresa, simpozija i tečajeva
trajne edukacije.

UbUdUće još čvršća sUradnja s KbC-om osijeK
l Svoju budućnost Fakultet vidi u internacionalizaciji koja je i otpočela ove akademske godine kada je pokrenut projekt „Medicina na njemačkom jeziku“ čiji je cilj ustrojavanje studija medicine
na njemačkom jeziku. Uz ustrojavanje novih studijskih programa,
Fakultet svoju budućnost vidi i u još čvršćoj suradnji sa svojom najvažnijom i najvećom nastavnom bazom, KBC-om osijek. To je naznačeno i u aktualnim planovima za izgradnju budućega, novoga
KBC-a osijek sredstvima iz europskih fondova, pri čemu bi te dvije
ustanove trebale biti smještene u zajedničku prostornu cjelinu.

Katedra za javno zdravstvo
Medicinskog fakulteta Osijek
i Služba za zaštitu mentalnoga zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske
županije, a uz potporu Ministarstva
zdravstva RH, organizirali su
6. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim
ovisnostima s temom „Multidisciplinaran pristup neopijatskim ovisnostima”.
Skup je održan 22. i 23. studenoga 2018. u Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u Slavonskom
Brodu, a bilo mu je nazočno oko 150 liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, medicinskih sestara
i drugih stručnjaka koji se u
svojem radu susreću s rizičnim ponašanjima i ovisnostima. U zaključcima skupa

istaknuto je kako su neopijatske ovisnosti, među kojima
posebice ovisnost o internetu, rastući javnozdravstveni
problem koji zbog svoje složenosti zahtijeva multidisciplinaran pristup. Značenje
toga javnozdravstvenog problema još je i veće kada se
uzmu u obzir da su najugroženije populacijske podskupine upravo mlade osobe na
kojima je budućnost društva
u cjelini. Istaknuta je nužnost
još veće suradnje zdravstvenoga i obrazovnoga sektora
u suzbijanju tih ovisnosti modernoga doba.

KOLUMNE I KOMENTARI

atolički
bogoslovni fakultet u
Đakovu, iako po
broju studenata i
nastavnika pripada manjim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, sve više izrasta u suvremen fakultet koji
razvija nekoliko vidova svoje djelatnosti. One su dijelom
određene našom pripadnošću
području humanističkih znanosti, ali i posebnošću što smo
kao teološki fakultet primarno
usmjereni na odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata te
vjernika za obnašanje različitih
crkveno-pastoralnih službi. To
znači kako smo usmjereni na
daljnje podizanje kvalitete nastave sa svrhom da studente
odgojimo i obrazujemo u duhu
kršćanske vjere te da postanu moralno odgovorni članovi
društva koji kritički promišljaju i mudro djeluju te tako pridonose sveopćem dobru Crkve
i društva. Osobitu pozornost
stoga pridajemo i podizanju
kvalitete individualnoga rada
sa studentima te smo organizirali i poseban oblik mentorskoga rada i hospitacija koji, uz
različite oblike izvannastavnih
aktivnosti, nastoji promicati
studentsku kreativnost i razvoj
njihovih talenata. Sve to rezultira i visokim udjelom onih koji

K

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić

Maurizio Rezo

dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu

predsjednik Studentskoga zbora Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta u Đakovu

„Perspektivu KBF-a vidimo
u transdisciplinarnim
studijskim programima“

„Uz intelektualnu KBF stavlja
naglasak i na duhovnu
izgradnju studenata“

u redovitom roku i uspješno
završavaju svoj studij. Uspostavljen je i sustav pomoći studentima slabijega imovinskosocijalnoga stanja.
Ipak, novo vrijeme pred nas
stavlja i nove društvene i pastoralno-evangelizacijske izazove. Iako je trenutačno na fakultetu upisano 137 redovitih
studenata koji pohađaju petogodišnji Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij,
pad broja upisanih studenata,
ali i sve manja potreba za vjeroučiteljima u školama te porast broja onih koji se ne mogu
odmah zaposliti zahtijeva izradu novih studijskih programa.
Perspektivu vidimo u dvopredmetnim studijima te u studijskim programima koji će omogućiti stjecanje kompetencija
za obnašanje službe kateheta
i pastoralnoga asistenta u župnoj zajednici, različitih oblika dušobrižništva, u području
socijalnih službi, crkvenih medija te u bračno-obiteljskim savjetovalištima. Danas se, naime, sve više uočava potreba
za transdisciplinarnošću teološkoga studija koja teži izradi
intelektualnih alata koji oblikuju nove paradigme djelovanja i
mišljenja, osobito u kontekstu
etičko-religijskoga pluralizma,

ne bojeći se ući u konstruktivni
dijalog. Prioritet nam je stoga i
osnivanje novih specijalističkih
studija kao i doktorskoga studija iz ekumenske teologije i međureligijskoga dijaloga te religiozne pedagogije i katehetike.
Nastojimo osnažiti i kvalitetu znanstveno-istraživačkoga
rada. Vrijedno je spomenuti da
je više od 90 % naših nastavnika steklo kvalifikaciju znanosti
na inozemnim sveučilištima, a
Fakultet ima potpisane ugovore s desetak inozemnih fakulteta te svake godine raste broj
onih koji odlaze na Erasmus+
program mobilnosti. Znanstvena razina očituje se i kroz sudjelovanje u međunarodnim i
domaćim znanstvenim projektima te u sve većem broju radova koji se referiraju u međunarodnim bazama. Osim toga, u
svrhu popularizacije znanosti
te ostvarivanja različitih oblika cjeloživotnoga obrazovanja,
osim s matičnom Đakovačkoosječkom nadbiskupijom, sve
više surađujemo i sa susjednim
biskupijama. Jača i suradnja s
lokalnom zajednicom te znanstveno-istraživačkim institutima. Uspostavom Zajednice prijatelja, koja okuplja naše bivše
studente, sve više uspostavljamo suradnju i sa školama u kojima oni djeluju.

atolički bogoslovni fakultet u Đakovu ima nekoliko posebnosti
koje ga čine drukčijim od ostalih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Jedna je od njih ta
što se, uz intelektualnu, stavlja
naglasak i na duhovnu izgradnju studenata. Iz osobnoga
iskustva mogu potvrditi kako u
našoj zajednici vlada kvalitetan
individualan rad (optimalan
omjer broja nastavnika i studenata 1:19), visoka razina međusobne komunikacije i otvorenosti te prijateljsko ozračje
u kojem su profesori iznimno
susretljivi i otvoreni za suradnju sa studentima. Iako smo relativno mala zajednica, u tome
vidim prednost i smatram kako
je to pozitivna strana našega
Fakulteta – takvo ozračje čini
nas međusobno povezanijima.
Takav personaliziran pristup i
mentorski sustav potpore studentima uvelike doprinosi i visokoj stopi prolaznosti na ispitima (91 %). Velika je prednost
KBF-a i u tome što se fakultet,
knjižnica i studentska kapelica
nalaze u istom dvorištu, a studentska je menza udaljena pedesetak metara od fakulteta.
Posebnost su našega Fakulteta i studijska putovanja u Rim,

K

Milano, Beč, Budimpeštu i Krakow.
Osim u nastavi i popularizacijskim aktivnostima, poput tribina, kolokvija, gostujućih predavanja i znanstvenih skupova,
studenti mogu sudjelovati i u
izvannastavnim aktivnostima.
Ovdje na prvom mjestu želim
spomenuti karitativno-humanitarnu skupinu u kojoj studenti
iskazuju kršćansku solidarnost
i osjetljivost za potrebite i siromašne, posebice u vremenima
Došašća i Korizme. Izrađuju različite ručne radove koji se prodaju, a prikupljenim sredstvima nastoje pomoći i uljepšati
blagdane osobama slabijega socijalno-ekonomskoga statusa.
Vrlo aktivne dramska i biblijska skupina te Mješoviti pjevački i studentski zbor „Ruah“ animiraju različita događanja na
našem fakultetu koja redovito
prati KBFTV (fakultetska televizija). Svoja znanstvena i duhovna promišljanja objavljujemo u
studentskom časopisu „Teofil“.
Studenti su aktivni i u športu,
napose u Katoličkoj malonogometnoj ligi Đakovačko-osječke
nadbiskupije, regija Đakovo,
gdje smo se okitili naslovom jesenskih prvaka. KBF ima također jednu jako lijepu tradiciju
promicanja studentske kreativnosti i razvoja različitih tale-

nata kroz adventske odmore,
božićne i uskrsne čestitke i „Večeri stvaralaštva“.
Kada je riječ o kompetencijama
studenata nakon završenog filozofsko-teološkoga studija te
postignutoga akademskog naziva magistar/magistra teologije,
nositelj je kvalifikacije osposobljen za: prezbiterat, đakonat i
druge pastoralne službe; izvođenje nastave vjeronauka u osnovnim i srednjim školama;
službu kateheta i pastoralnoga
asistenta u župnoj zajednici;
suradništvo u području izdavaštva, crkvenih medija; djelatnost u ustanovama socijalne
skrbi te u kazneno-popravnim
ustanovama; djelatnost u medijima s kršćansko-religijskim
temama; djelatnost u bračnoobiteljskim
savjetovalištima;
djelatnost u bolničko-etičkim
povjerenstvima. Navedene su
kompetencije iznimno važne
i odgovaraju potrebama u području našega budućega rada.
Na kraju svakako treba naglasiti problem sa zapošljavanjem
nakon završenoga studija. U
tom vidu ozbiljno se razmatra
mogućnost uvođenja dvopredmetnoga studija i pokušava se
pronaći rješenje za trenutačno,
možemo reći i problematično,
stanje magistara teologije na tržištu rada.

Petak, 11. siječnja 2019.
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Prva aktivnost projekta Obrazovanjem do SAmoinicijative na Ekonomskom fakultetu

Počela provedba certificiranoga programa
edukacije „Voditelj EU projekata“ u Osijeku
Nataša DRVENKAR

Dana 28. studenoga 2018. održana je promocija diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u

Okupljenima predavali o
kulturi javnoga govora

rada i/ili samozapošljavanja.
Ukupno su prijavljena 72 kandidata od kojih je 25 izabrano
za sudjelovanje u prvom ciklusu edukacije prema kriterijima
koji definiraju ciljanu skupinu
projekta – mlade visokoobrazovane nezaposlene osobe te
dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe. Projekt
OSA financiran je iz Europskoga socijalnog fonda.

Osijeku, dislociranoga studija
u Slavonskom Brodu.
Promovirano je ukupno 70
promovenata – 40 prvostupnika ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, dvije magistre ranoga i predškolskoga

odgoja i obrazovanja te 28 magistara primarnoga obrazovanja. Promocija je održana
u prostorima Glazbene škole
u brodskoj Tvrđavi, a studente su promovirali izv. prof. dr.
sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica FOOZOS-a za nastavu i
studente; doc. dr. sc. Snježana Dubovicki, prodekanica za
razvojni i stručni rad i doc. dr.
sc. Zvonimir Užarević, prodekan za međunarodnu suradnju
i poslovanje. Promociji su se
odazvali i uvaženi gosti: dogradonačelnik Grada Slavonskoga
Broda Hrvoje Andrić, dožupan
Brodsko-posavske županije Damir Mirković te predstavnici visokoobrazovnih institucija iz
Slavonskoga Broda.

ana 29. studenoga
2018. održano je i treće popularnoznanstveno predavanje u okviru ovosezonskoga 7. ciklusa
Otvoreni četvrtak. Željana
Nenadić El Mourtada, prof. iz
HRT Centra Osijek i prof. dr.
sc. Vladimir Karabalić s Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Osijek govorili su na temu
„Kultura javnoga govora“.
U prvom je dijelu prof. Željana Nenadić El Mourtada
govorila o organizaciji govorne poruke u medijskoj
komunikaciji iz fonetičarske
perspektive. Koliko je ta organizacija važna, otkrio je
70-ih godina prošloga stoljeća američki psiholog Albert
Mehrabian u formuli 55-38-7,
odnosno omjeru prema kojemu se percipira govornikov
nastup u interakciji „licem u
lice“. Prema toj formuli samo
7 % odnosi se na izgovorene
riječi, 38 % komunikacije čini
ton glasa, a čak 55 % poruke
govornik komunicira never-

Dana 10. prosinca 2018. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek održana je druga
mentorska radionica naslovljena „Kako biti uspješan mentor?“ u organizaciji Povjerenstva za stjecanje doktorata
znanosti i Ureda za znanost i
međunarodnu suradnju. Radionicu je vodio akreditirani
edukator mentora izv. prof. dr.
sc. Tonči Rezić s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Mentori na poslijediplomskom
sveučilišnom
(doktorskom)
studiju „Poljoprivredne znanosti“ radom u skupinama dali
su moguća rješenja za poteškoće s kojima se u praksi najčešće susreću. Razmotrili su
kako napisati uspješnu prijavu
teme doktorske disertacije te
su, dajući primjere iz prakse,
pokušali zaključiti kakav bi trebao biti mentor iz snova. Tako-

vedena je rasprava o temi „Što
nakon doktorata?“. Radionici je bilo nazočno dvadesetak
mentora koju su pokazali veliko zanimanje za predstavljene
teme.

Nastavnici
i suradnici
Medicinskoga
fakulteta osijek na
10. štamparovim
danima

balno (držanje, položaj tijela,
gestikulacija). Pojasnila je i u
kojoj se mjeri navedena formula primjenjuje u pripremi
i izvedbi javnoga govornog
nastupa kako bi se pospješila komunikacija te poboljšao učinak na primatelja. U
drugom je dijelu predavanja
prof. dr. sc. Vladimir Karabalić govorio o kulturi novinarskoga govora na primjeru citiranja u suvremenim
hrvatskim pisanim medijima
kao jednoga od često upotrijebljenih sredstava kojima
novinari nastoje postići vjerodostojnost svojega izvješćivanja. Pri tome je opisao ra-

zlike između neutralnoga i
različitih vrsta interpretativnoga citiranja. Za razliku od
neutralnoga citiranja interpretativno nije uvijek primjereno, čak se ponekad može
ocijeniti kao manipulativno
što je potkrijepljeno mnogim
primjerima.
Iduće će se predavanje održati 31. siječnja 2019. godine.
Izv. prof. dr. sc. Željko Pavić
s Katedre za sociologiju, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskoga
fakulteta Osijek, govorit će o
aktualnoj temi „Obvezno cijepljenje i njegovi protivnici“.

Nastavnici i suradnici Medicinskoga fakulteta Osijek u
velikom su broju aktivno sudjelovali u jubilarnim 10. Štamparovim danima koji su održani od 6. do 9. prosinca 2018. u
Požegi, Pleternici i Velikoj.
Glavna je tema prošlogodišnjih
Štamparovih dana bila promocija zdravlja koja je osobito važna u vremenu globalnih
društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza koje dodatno ugrožavaju psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva. Svrha
su simpozija bili prikazi najčešćih kroničnih nezaraznih bolesti te zdravih stilova života,
posebice uravnotežene prehrane i tjelovježbe, uz poseban
osvrt na cjelovit pristup čovjeku i medicini kroz jedinstvenost četiriju dimenzija – psihičke, fizičke, duhovne i socijalne.
U okruglom stolu u okviru sesije Karcinom dojke sudjelovao
je doc. dr. sc. Ivan Miškulin, a
u okruglom stolu u okviru sesije Neurološka oboljenja doc.
dr. sc. Marinko Dikanović i
doc. dr. sc. Hrvoje Budinčević.
Doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj bio je
moderator sesije HPV infekcije

u čijem su okruglom stolu sudjelovali prof. dr. sc. Adrijana
Včeva, doc. dr. sc. Dalibor Divković te dr. sc. Marija Perić. Na
okruglom stolu u okviru sesije
Kineziologija i kretanje govorila je prof. dr. sc. Maja Miškulin,
a u okruglom je stolu u okviru
sesije Debljine dječje dobi sudjelovala doc. dr. sc. Andrea
Šimić Klarić. Posterskim su se
priopćenjima na skupu predstavile i asistentice s Katedre za
javno zdravstvo Nika Pavlović i
Terezija Berlančić.

VrijedNo godišNje PrizNaNje HrVatsKe seKcije ieee PriPalo ProdeKaNu Ferit-a

Prof. dr. sc. Kruni Miličeviću Nagrada za
izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju
za unaprjeđenje i studijskih
programa, ali i za jačanje znanja, vještina i kompetencija
tvrtki.
Unazad tih pet godina na FERIT-u uspostavljene su i organi-

„Kako biti uspješan mentor?“
i „Što nakon doktorata?“
đer, provedeni su intervjui u
parovima vezani uz mentorova i doktorandova očekivanja
te rasprava o poželjnim i nepoželjnim osobinama mentora. U zaključku radionice pro-

GLAVNA TEMA –
PROMOCIJA ZDRAVLJA
U VREMENU KRIZA

Prof. dr. sc. Alan Uzelac: Nameće se
pitanje reforme pravnih studija
Martina DRVENTIĆ
ana 10. prosinca 2018.
na doktorskom studiju
Pravo Pravnoga fakulteta Osijek gostovao je prof. dr.
sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u trajnom znanju na Katedri za građansko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.
Ugledni znanstvenik s međunarodnom znanstveno-istraživačkom reputacijom tijekom
prijepodneva održao je predavanje i radionicu namijenjenu nastavnicima doktorskoga
studija Pravo, treću u ciklusu
mentorske izobrazbe. „Transformacija pravosuđa i pravne profesije“ bila je tema poslijepodnevnoga gostujućega
predavanja profesora Uzelca,
namijenjenoga
doktorandima i zainteresiranoj javnosti.
Ono je rezultat istraživačkih
aktivnosti projekta „Preobrazba građanskog pravosuđa pod
utjecajem globalizacijskih i regionalnih integracijskih procesa: jedinstvo i različitost“ koji

D

Kruno MILIČEVIĆ
zvršni odbor Hrvatske
sekcije IEEE odabrao je
dobitnike godišnjih nagrada Hrvatske sekcije IEEE za 2018. godinu
koje su im svečano uručene 28.
studenoga 2018. na 13. svečanoj večeri Sekcije.
Među ostalima dodijelio je i
Nagradu za izniman doprinos
u inženjerskom obrazovanju
prof. dr. sc. Kruni Miličeviću,
prodekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za
uspješno povezivanje akademske zajednice i gospodarstva u
inženjerskom obrazovanju te
poticanje studentskoga poduzetništva. Budući da je Kruno
Miličević od 2013. do 2017. bio
prodekan FERIT-a za nastavu
te je od 2017. prodekan za suradnju s gospodarstvom, i ta
nagrada pokazuje kako je suradnja između akademske zajednice i gospodarstva nužna

I

zirane različite aktivnosti i inicijative s tvrtkama kao što su:
* Internetski portal za studente i poslodavce - STUP (pokrenut 2016. godine). Trenutačno
STUP koristi preko 300 tvrtki

te su, primjerice, samo u akademskoj godini 2016./2017.
ukupno 94 tvrtke na STUP-u
ponudile studentima 332 mjesta za stručnu praksu. Od pokretanja STUP-a na Fakultetu

tvrtke održe godišnje 40-ak aktivnosti (gostujuća predavanja,
radionice i slično) za studente i
svu zainteresiranu javnost te se
izradi mnogo diplomskih i završnih radova u komentorstvu
s tvrtkama.
* Fakultetski natječaj za studente „Pro-Student“ (pokrenut 2015. godine). U 2015. bilo
je odobreno ukupno pet projekata od 17 prijedloga, u 2016.
godini šest projekata od 22 prijedloga, a u 2017. godini sedam
projekata od 17 prijedloga.
* Dan karijera (pokrenut 2018.
godine). Dotadašnji je Dan
otvorenih vrata proširen i Danom karijera tako što su tvrt-

ke i studentima i srednjoškolcima predstavile područja svojeg
rada.
Naravno, bez potpore partnerskih tvrtki i FERIT-ovih nastavnika i studenata sve te aktivnosti ne bi bile moguće, stoga
su svi oni zaslužni za nagradu
Hrvatske sekcije IEEE-a. Osim
toga priznanja, zaposlenicima
FERIT-a u posljednjih su pet
godina dodijeljene još dvije
nagrade te organizacije: 2014.
doc. dr. sc. Josipu Balenu Nagrada za izniman doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE-a, a 2017.
prof. dr. sc. Željku Hocenskom
Nagrada „Nikola Tesla“ Hrvatske sekcije IEEE-a.

IEEE - najvEća svjEtska stručna udruga
l IEEE je neprofitna stručna udruga i puni joj je naziv Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Inc. (Institut inženjera elektrotehnike i elektronike).
l Posredovanjem svojih članova IEEE je vodeći autoritet na širokom tehničkom području – od računalnih znanosti, biomedicinske
tehnike i telekomunikacija, preko električne energije, potrošačke
elektronike te mnogih drugih područja.
l IEEE je najveća svjetska stručna udruga koja broji oko 370 tisuća
članova, uključujući oko 68 tisuća studenata, u više od 150 zemalja
svijeta. Nastao je 1884., utemeljen na idejama nekolicine znanstvenika u cilju praćenja razvoja elektrotehnike. Putem svojih znanstvenih i stručnih publikacija, skupova i normi IEEE objavljuje 30 %
ukupne svjetske literature u području elektrotehnike i računarstva,
održava preko 300 velikih skupova godišnje i ima više od 800 važećih normi uz još 700 normi u pripremi.

financira Hrvatska zaklada za
znanost, a u kojem je profesor
Uzelac glavni istraživač.
U svojem je predavanju uputio na globalni trend pada povjerenja građana u pravosudne
institucije koji u pitanje dovodi budućnost pravosuđa i pravosudne profesije. Razloga je
mnogo: čak 50 % sudskih parnica u RH traje dulje od tri godine, a 5 – 10 % čak više od
deset godina, pravosudna percepcija digitalizacije još uvijek
nije na zadovoljavajućoj razini, dok istraživanja pokazuju
kako građani sudske troškove
smatraju previsokima. S druge strane, sve je više postupa-

ka u kojima dolazi do premošćivanja pravnika, kao što su
postupci o platnim nalozima,
alternativno rješavanje sporova te obvezna medijacija. Profesor Uzelac zaključio je kako
današnji pravnici trebaju pružiti brzu, modernu, prilagodljivu, ekonomičnu, jednostavnu,
raznovrsnu, individualiziranu
i korisniku okrenutu pravdu,
čemu je potrebno prilagoditi
i pravno obrazovanje. U tom
se smislu, naglasio je, nameće
pitanje reforme pravnih studija kao i uvođenja odgovarajućih novih nastavnih kurikula
na nacionalnoj, europskoj, ali i
globalnoj razini.

Adventske karitativno-humanitarne inicijative Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu

Darivali djecu bez roditeljske skrbi,
bolesnike i socijalno ugrožene
Suzana VULETIĆ

Druga mentorska radionica na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zvonko ANTUNOVIĆ, Maja
NOVOSELEC

Gostujuće predavanje uglednoga znanstvenika na doktorskom studiju Pravo

Ivan MIŠKULIN

D

Promovirano 70 diplomiranih studenata FOOZOS-a –
dislociranoga studija u Slavonskom Brodu
Emina BERBIĆ KOLAR

Održano treće predavanje u okviru 7. ciklusa Otvoreni četvrtak

Jasna POLJAK REHLICKI,
Stephanie JUG

razvoj i unaprjeđenje kompetencija osoba u nepovoljnom
položaju – mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba i
dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u pogledu vještina (know-how), znanja (know-that) i razumijevanja
(know-why) u području prijave
i provedbe projekata i poduzetništva u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu
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S FAKULTETA I ODJELA

FER ZAGREB

a Ekonomskom fakultetu u Osijeku 16. listopada 2018. službeno
je započela provedba certificiranoga programa edukacije
„Voditelj EU projekata“, prve
aktivnosti projekta OSA – Obrazovanjem do SAmoinicijative
čiji je nositelj Ekonomski fakultet u Osijeku, a partneri Sveučilište u Osijeku, PRONI centar za socijalno podučavanje i
Centar za poduzetništvo Osijek.
Opći je cilj projekta doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije
2015. – 2020. integracijom skupina u nepovoljnom položaju u
društvo i tržište rada, umrežavanjem dionika iz javnoga, privatnoga, obrazovnoga i znanstvenoistraživačkoga sektora
te razvojem i uspostavljanjem
inovativnih oblika razvoja ljudskih potencijala. Poseban je cilj

N

Petak, 11. siječnja 2019.

Članovi karitativno-humanitarne skupine Katoličkog bogoslovnoga fakulteta u Đakovu, predvođeni izv. prof.
Suzanom Vuletić, i prošloga
su adventa pokazali solidarnost prema potrebitima i ra-

njivim skupinama društva.
Redovitim okupljanjima i
izradom različitih kreativnih
rukotvorina kao i prikupljenim prilozima ostvarili su nekoliko plemenitih inicijativa
usmjerenih prema odabranim organizacijama, udrugama, ustanovama i zajednica-

ma koje se brinu o odraslima
i djeci bez roditeljske skrbi,
bolesnicima i socijalno ugroženima.
wTako su posjetili i prigodno
darivali osamdesetak štićenika Dječjega SOS sela Ladimirevci, Udrugu za promicanje
dostojanstva ljudskog života i zaštite nerođenog djeteta Betlehem – Osijek i Specijalnu bolnicu za psihijatriju i
palijativnu skrb „Sveti Rafael Strmac“, a studentima su
slabijega imovinskog statusa
i Caritasu podijelili socijalne pakete. Studentima i nastavnicima KBF-a donacije su
pomogli prikupiti: Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku, građani Đakova, izdavačka kuća „U pravi trenutak“,
trgovina „Libro“, autosalon
Aurum i Rene Balog (Croatia
turist, Đakovo).

Dan GrAFOS-a obilježen predavanjima
uglednoga svjetskog znanstvenika
Marijana HADZIMA NYARKO
Dana 17. i 18. prosinca 2018.
na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek održana su tri predavanja Andrewa Charlesana, nedavno
umirovljenoga profesora s
Victoria University of Wellington in New Zealand, School
of Architecture.
Iako je po struci arhitekt, dio
je karijere proveo kao konstrukcijski inženjer, a više
od 30 godina predavao je
na navedenom sveučilištu.
Objavio je brojne znanstvene radove iz područja potresnoga inženjerstva u renomiranim časopisima, ali i
u zbornicima sa svjetski po-

znatih konferencija. Autor
je i četiriju knjiga. U povodu
Dana Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek
ugledni svjetski znanstvenik

održao je tri zanimljiva predavanja na temu konstrukcijskih oblikovanja i proračuna
konstrukcija otpornih na djelovanje potresa.
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ADVENT I BOŽIĆ NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U ĐAKOVU

Paljenje adventskih svijeća, Sveti
Nikola, „Božićna čestitka“…

15
Održana 2. sjednica Skupštine udruge Alumni Odjela za biologiju

IZ STUDENTSKOGA ŽIVOTA
StudentI Odjela za MateMatIku I ekOnOMSkOga fakulteta Među najbOljIM InOvatOrIMa u HrvatSkOj

Snježana MAJSTOROVIĆ
tartup tim Genus, koji
čine tri studenta Sveučilišta u Osijeku i jedan
srednjoškolac iz Preloga, plasirao se u finale
prošlogodišnjega natječaja Good
Game Liftoff kao jedan od deset
najboljih projekata u Hrvatskoj.
Svoju inovaciju u području poljoprivrede, stroj za automatsko
sortiranje graha, predstavili su
deseteročlanom povjerenstvu u
kojem su bili uspješni poduzetnici i stručnjaci poput Mate Rimca,
osnivača i direktora tvrtke Rimac
Automobili, investitora i poduzetnika Nenada Bakića, suosnivača i direktora Infinuma Tomislava Cara i drugih. Good Game
Liftoff jedan je od najvažnijih
startup natječaja u Hrvatskoj.
Organizira ga kompanija Good
Game Global koja se bavi organizacijom specijaliziranih gaming
događaja čiji su sudionici timovi vodećih kompanija u Hrvatskoj. Ovogodišnji gaming događaj Good Game Zagreb održan je
u svibnju, a okupio je natjecatelje
iz više od 30 kompanija iz Hrvatske, Srbije i Austrije. Novac prikupljen na događaju dodijeljen
je u finalu Good Game Liftoffa,
održanom 13. rujna 2018., kao
glavna nagrada timu mladih hrvatskih poduzetnika s najboljom
poslovnom idejom. Od ukupno
55 prijavljenih timova, u finalu
je izabrano deset najboljih među

S
21. prosinca 2018. „Božićna čestitka“, u okviru koje je Mješoviti pjevački zbor izveo božićne
pjesme „Ave, o Marija“ i „Gloria in excelsis Deo“, a dramska
skupina predstavu „Utjelovljenje Riječi danas“. Svoje su božićne čestitke uputili Maurizio
Rezo, predsjednik Studentskoga zbora Fakulteta, mons. dr.

sc. Đuro Hranić, nadbiskup i
metropolit đakovačko-osječki i
veliki kancelar KBF-a u Đakovu
te izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, dekan Fakulteta, zaželjevši nazočnima da Božić provedu
u krugu svojih obitelji, s dragim
i voljenim osobama. Druženje
je nastavljeno na zajedničkom
božićnom domjenku.

STUDENTI MEDICINE SUDJELOVALI U
AKTIVNOSTI „SOLIDARNOST NA DJELU“
Domagoj PAŠA
Od 9. do 15. listopada 2018.
volonteri – studenti medicine, okupljeni oko Međunarodne udruge studenata medicine
Hrvatska – CroMSIC, sudjelovali su u aktivnosti naslovljenoj
„Solidarnost na djelu“.
Aktivnost je provodilo Gradsko
društvo Crvenoga križa Osijek u TC-u Kaufland u Osijeku.
Njih 26, s volonterima Crvenoga križa, dijelilo je letke i skupljalo namirnice koje su po završetku aktivnosti proslijeđene
potrebitima. Tako su volonteri
jednom malom gestom, možda s nekoliko sati uloženog vremena i ponešto kuna, izmamili mnogo osmjeha i zahvalnosti
te nekomu uljepšali hladne jesenske dane.

Terenska nastava studentica FOOZOS-a u bačkom Monoštoru

Snimanja izvornih govornika
monoštorskoga mjesnog govora
Studentice pete godine integriranoga preddiplomskoga
i diplomskoga Učiteljskoga
studija Fakulteta za odgojne
i obrazovne znanosti u Osijeku (FOOZOS) boravile su na
terenskoj nastavi u Bačkome
Monoštoru (Srbija) 30. listopada 2018. u okviru kolegija
Zavičajni idiom.
Studentice su pod vodstvom
izv. prof. dr. sc. Emine Berbić
Kolar i dr. sc. Igora Marka Ilića provele terenska snimanja
izvornih govornika monoštorskoga mjesnoga govora. Monoštorski je govor vrijedan i
važan hrvatski govor, ali zbog
lošega odnosa matične zemlje
prema Hrvatima u Vojvodini,
s posebnim naglaskom na seoske sredine, govor je to koje-
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PREDSTAVLJEN PLAN RADA UDRUGE
ALUMNI BIOLOS ZA 2019. GODINU
Dubravka ŠPOLJARIĆ MARONIĆ

U

Emina BERBIĆ KOLAR

Petak, 11. siječnja 2019.

Izumili stroj za automatsko sortiranje graha D

Silvana FUŽINATO
adventsko vrijeme Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu bio je ispunjen različitim aktivnostima i
posebnim ozračjem radosnoga
iščekivanja i intenzivne duhovne priprave za proslavu Isusova
rođenja.
Studenti i nastavnici, s dekanom Fakulteta izv. prof. dr. sc.
Vladimirom Dugalićem, tako
su svakoga ponedjeljka u prosincu palili adventsku svijeću,
promišljajući o različitim biblijskim tekstovima i o došašću. Tradicionalno ukrašavanje
božićnoga drvca na Fakultetu
bio je zadatak studenata prve
i druge godine studija. Zahvaljujući dramskoj i karitativnohumanitarnoj skupini i prošle
je godine sveti Nikola, u pratnji krampusa i anđela, prošao
prostorijama Fakulteta, darujući studente te nastavno i nenastavno osoblje prigodnim darovima. Vrhunac priprave bila je

Petak, 11. siječnja 2019.

mu prijeti izumiranje jer njime govore još jedino stariji
mještani. Takvim oblikom terenske nastave razvija se kod

budućih učiteljica ljubav prema hrvatskome jeziku i dijalektologiji te hrvatskoj baštini
i hrvatskoj kulturi.

Članovi tima Genus

Stroj za automatsko sortiranje graha koji je zaslužio nagrade
kojima je i Genus.
Tim Genus trenutačno čine Martina Franjo (studentica druge
godine diplomskoga studija Financijske matematike i statistike
na Odjelu za matematiku), Ivan
Židov (student prve godine diplomskoga studija Matematike i
računarstva Odjela za matema-

tiku), Božidar Đambić (student
treće godine preddiplomskoga studija Financijskoga menadžmenta Ekonomskoga fakulteta
u Osijeku) i Petar Židov (učenik
četvrtoga razreda Elektrotehničke škole u Čakovcu). U samo mjesec dana taj je tim uspio razviti
uređaj koji putem umjetne inteli-

Na Pravnom fakultetu održana tribina „Europski parlament – I moj glas je važan!“

Mladi glasovanjem mogu utjecati
na svoju budućnost u EU-u

gencije može odvojiti zdrav grah
od nezdravoga te automatizirati
i ubrzavati proces sortiranja graha koristeći se bazom fotografija
zdravih i nezdravih zrna graha.
Iako u svijetu slični strojevi već
postoje (primjerice, za sortiranje riže), nisu namijenjeni sortiranju graha, a uglavnom su prilagođeni masovnoj proizvodnji i
zato su vrlo skupi. Genusov stroj
za sortiranje graha namijenjen je
malim i srednjim poduzetnicima
po cijeni prilagođenoj njihovim
potrebama. U Hrvatskoj postoji
više od 1500 registriranih obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava koja se bave proizvodnjom
graha, a velik problem s kojim se
susreću proizvođači jest sortira-

Studenti Akademije
umjetnošću „šetali“
kroz različite epohe

Ljiljana SIBER

Danijel MIKLIĆ

a Pravnom fakultetu
Osijek 19. studenoga
2018. održana je tribina
„Europski parlament – I moj
glas je važan!“ u organizaciji
informacijskih centara Europe
Direct Osijek i Europe Direct
Slavonski Brod te Europskoga dokumentacijskog centra
Pravnoga fakulteta Osijek.
Tribina je organizirana u cilju
osvješćivanja mladih da svojim glasom na predstojećim izborima za Europski parlament
u svibnju 2019. mogu utjecati
na važna pitanja koja se odnose na njihovu budućnost kao
europskih građana. U uvodnom dijelu učenike srednjih
škola i studente iz Osijeka, Vukovara i Slavonskog Broda te
njihove nastavnike pozdravila je prof. dr. sc. Renata Perić,
dekanica Fakulteta.
Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, prodekan za znanost,
međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije te predavač na Katedri za europsko
pravo Fakulteta, sudionike
je upoznao kako funkcionira Europski parlament te koje

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku dana 3. prosinca 2018. programom „Umjetnošću kroz epohe“ obilježila
je Međunarodni dan osoba s
invaliditetom.
Umjetničke voditeljice projekta bile su izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, doc.
dr. art. Ines Matijević Cakić
i predavačica Mirna Sabljar.
Pod mentorstvom umjetničke suradnice Selene Andrić,
asistentice Veronike Hardy
te Ines Matijević Cakić i Mirne Sabljar, u glazbeno-recitatorskom su programu – čiji
je cilj bio kratak presjek glazbene i kazališne umjetnosti
kroz različite epohe – sudjelovali studenti Odsjeka za glazbenu umjetnost i Odsjeka za
kazališnu umjetnost. U glazbenom su dijelu programa
nastupili Dunja Keža, Domagoj Ivanković, Valentina Fridrich, Mateja Bušetinčan i Filip Sever, a lirske su narodne
pjesme iz 19. stoljeća, koje su
prenošene usmenom predajom, recitirali Mihael Elijaš,
Jura Ruža, Ana Cmrečnjak,

N

ovlasti i zadaće ima. Tomislav
Korman iz Ureda Europskoga
parlamenta u Hrvatskoj predstavio je institucionalnu kampanju za izbore za Europski
parlament „Ovaj put glasam“.
Izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj
(Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Udruga GONG)
upoznao je sudionike s načinima građanskoga i političkoga sudjelovanja u društvu te
naglasio važnost participiranja mladih u demokratskim
procesima. Koje su prednosti
i mogućnosti što ih Europska
unija pruža mladima i zašto
je važno biti aktivan u društvu
objasnili su studenti Maja Rupčić (Studentska udruga ERUDIO Ekonomskog fakulteta u
Osijeku) i Ivan Vidaković (Stu-

dentski zbor Pravnoga fakulteta Osijek). Zvonimir Klobučar,
voditelj Ureda u Bruxellesu
Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije, osvrnuo se
na najvažnije projekte, financirane sredstvima EU-a, i njihovu važnost za razvoj cjelokupne županije.
Božica Sedlić, voditeljica Informacijskoga centra Europe
Direct Slavonski Brod, Brigita
Ivoševac, voditeljica Informacijskoga centra Europe Direct
Osijek i Ljiljana Siber, voditeljica knjižnice i Europskoga dokumentacijskog centra
Pravnoga fakulteta Osijek zaključile su tribinu zahvalom
nazočnima na sudjelovanju i
iznimno aktivnoj raspravi.

nje zrna graha na ispravna i neispravna. To je dugotrajan i mukotrpan proces koji zahtijeva
zapošljavanje radnika, a njihov
je posao sortiranja graha gotovo
robotiziran. Stoga je taj mladi poduzetnički tim odlučio dizajnirati stroj koji će zamijeniti čovjeka.
Iako je stroj u prvom redu prilagođen sortiranju graha, njega se,
ovisno o potrebama tržišta, uz
minimalne preinake može prilagoditi za sortiranje lješnjaka, badema, maslina i sličnih kultura. U
skoroj budućnosti stroj će biti dostupan u prodaji, a prema Genusovim procjenama moći će sortirati zrna graha i do četiri puta
brže od čovjeka.

Toni Leaković, Marijin Kuzmičić, Irin Šime Rabar, Matilda Fatur, Silvijo Švast i Andrija Krištof.
Kao dio programa od 3. do 10.
prosinca 2018. u Galeriji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu bila je postavljena
izložba „Iz druge perspektive“. Na njoj su prikazani radovi Antonija Rendulića,
studenta Odsjeka za likovnu umjetnost Akademije, te
Alena Kasumovića, akadem-

Tri zlaTne medalje
za ovaj izum
l Inovativnost toga izuma
prepoznali su i mnogi drugi
pa je tako tim Genus osvojio
i dvije zlatne medalje na 10.
Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO
ARCA, održanom 18. do 20.
listopada ove godine. Osim
toga, Genus je dobio zlatnu
medalju i na 12. Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkoga stvaralaštva mladih održanom od
26. do 28. listopada 2018. u
Iloku.

Obilježen 3.
prosinca –
Međunarodni
dan osoba s
invaliditetom

skoga slikara i člana međunarodne Udruge umjetnika
koji slikaju ustima ili nogama.
Izložba je ostvarena u suradnji osječke Akademije, zagrebačkoga Učiteljskog fakulteta
i Udruge Zamisli.

ana 18. prosinca 2018.
na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku
održana je 2. sjednica Skupštine udruge Alumni Odjela za biologiju (Alumni BiolOs) na kojoj je predstavljen plan rada za
2019. godinu.
Osnovna je misija udruge Alumni BiolOs izgraditi i ojačati
povezanost i suradnju svih naraštaja bivših studenata u cilju poticanja razmjene znanja
i iskustava aktivnim sudjelovanjem u stručnim, obrazovnim
i istraživačkim djelatnostima
na Odjelu za biologiju. Vizija je
udruge Alumni BiolOs ojačati
ugled Odjela za biologiju te poboljšati stručnost i prepoznatljivost diplomiranih studenata i njihovu konkurentnost na
tržištu rada. Od svojega osnivanja u ožujku 2018., Udruga
organizira akcije, predavanja i
radionice te putem Alumni BiolOs Biltena promiče aktivno-

sti svojih alumna zaposlenih u
različitim ustanovama, tvrtkama i organizacijama te aktivnih u zajednici. Ciljevi su Biltena: promicati uspjehe alumna,
privući nove studente i zainteresirati ih za studij biologije,
upoznati buduće poslodavce s
profilom vještina diplomiranih
studenata i tako im olakšati put
na tržište rada, informirati sve

zainteresirane o programima
edukacije i aktualnim istraživanjima na Odjelu za biologiju te
omogućiti povezivanje s novim
partnerima u budućim projektima.
Novi broj Biltena i ostale aktivnosti Alumnija BiolOs mogu
se pronaći i pratiti na mrežnoj
stranici: http://www.biologija.
unios.hr/alumni-biolos/.

Na Filozofskom fakultetu promovirano
187 prvostupnika i 162 magistra
Milica LUKIĆ
Na Filozofskome fakultetu Osijek 7. i 8. prosinca 2018. održane su promocije 187 prvostupnika, a 14. i 15. prosinca

promocije 162 magistra.
Prvostupnicima i magistrima diplome je svečano uručila dekanica Fakulteta prof.
dr. sc. Loretana Farkaš uz nazočnost doc. dr. sc. Leonarda Pona, prodekana za nasta-

vu i studente, izv. prof. dr. sc
Željka Pavića, prodekana za
znanost i međunarodnu suradnju, doc. dr. sc. Ane Jakopec, prodekanice za studijske
programe i cjeloživotno učenje te prof. dr. sc. Milice Lukić, prodekanice za poslovanje i razvoj. Prema Pravilniku
o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Filozofskoga fakulteta Osijek promoviranim
su studentima dodijeljene pohvale za uspješnost u studiranju za završen studij s iznimnim uspjehom. Predviđenim
je nagradama (najveća pohvala – summa cum laude, velika
pohvala – magna cum laude,
pohvala – cum laude) nagrađeno ukupno 19 studenata – 6 prvostupnika i 13 magistara.

Humanitarna aktivnost Studentskoga zbora Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek

Studenti i zaposlenici PTFOS-a
donirali hranu potrebitima
Ivana LAUŠ
Studentski zbor Prehrambeno-tehnološkoga
fakulteta
Osijek na čelu s predsjednikom Josipom Juričićem, studentom druge godine sveučilišnoga preddiplomskog
studija Prehrambena tehnologija, organizirao je, uz potporu Uprave i zaposlenika
Fakulteta, predblagdansku
humanitarnu akciju za potrebite.
Humanitarna akcija, tijekom
koje su se prikupljali prehrambeni proizvodi (brašno, šećer, ulje, slatkiši i slično), trajala je od 3. do 14.
prosinca 2018., a sudjelovali
su brojni studenti i zaposlenici PTFOS-a. Dana 20. prosinca 2018., u nazočnosti dekana Fakulteta prof. dr. sc.
Jurislava Babića, doc. dr. sc.

Antonije Šarić i studenata,
Josip Juričić predao je donaciju Mariju Žigmanu, studentskom kapelanu Sveučilišta u Osijeku pri pastoralu

studenata Đakovačko-osječke nadbiskupije. Prikupljeni
prehrambeni proizvodi donirani su Caritasu i podijeljeni
potrebitima.

GLAS SLAVONIJE
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AKTIVNOSTI
POPULARIZACIJE ZNANOSTI
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ll l 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.

VRIJEME
ODRŽAVANJA

TEMA I AUTORI/ORGANIZATORI

MJESTO ODRŽAVANJA

14. siječnja 2019.
19:00

PREDAVANJE - Roman i popularna kultura šezdesetih
doc. dr. sc. Tatjana Ileš - Sveučilišni ponedjeljak u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Osijeku i Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Europska avenija 24, Osijek

23. siječnja 2019.
19:30

KONCERT - Osječki klavirski trio: Zvonimir Krpan, violina; Iva Ilakovac, violončelo; Domagoj Maras, glasovir
Koncertni ciklus grada Osijeka - Osječka glazbena srijeda u organizaciji Muzeja Slavonije Osijek i Akademije za umjetnost i kulturu.
Umjetnički voditelj i moderator programa: red. prof. art. Davor Bobić

Glazbena škola Franje Kuhača
Trg Sv. Trojstva 1, Osijek - Koncertna dvorana

31. siječnja 2019.
18:00

PREDAVANJE - Obvezno cijepljenje i njegovi protivnici
izv. prof. dr. sc. Željko Pavić - Otvoreni četvrtak

Filozofski fakultet
Lorenza Jägera 9, Osijek - prostorija 54, 2. kat

31. siječnja 2019.
19:30

KONCERT - « FOLK five + », Bugarska
Umjetničko vodstvo:VladimirVladimirov. Koncertni ciklus grada Osijeka - Osječka glazbena srijeda u organizaciji Muzeja
Slavonije Osijek i Akademije za umjetnost i kulturu.
Umjetnički voditelj i moderator programa: red. prof. art. Davor Bobić

Centar za kulturu Đakovo
Kralja Tomislava 13, Đakovo

13. veljače 2019.
19:30

KONCERT - Ivan Bobić, glasovir
Diplomski ispit. Koncertni ciklus grada Osijeka - Osječka glazbena srijeda u organizaciji Muzeja Slavonije Osijek i
Akademije za umjetnost i kulturu.
Umjetnički voditelj i moderator programa: red. prof. art. Davor Bobić

Arheološki muzej
Trg Sv. Trojstva 2, Osijek

27. veljače 2019.
19:30

KONCERT - Jazz orkestar Oružanih snaga RH; dirigent Davor Dropuljić
Koncertni ciklus grada Osijeka - Osječka glazbena srijeda u organizaciji Muzeja Slavonije Osijek i Akademije za umjetnost i kulturu. U suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske.
Umjetnički voditelj i moderator programa: red. prof. art. Davor Bobić

Dom Željezničara
Stjepana Radića 15, Osijek

28. veljače 2019.
18:00

PREDAVANJE - Koga briga za (vašu) sreću?
izv. prof. dr. sc. Anita Freimann - Otvoreni četvrtak

Filozofski fakultet
Lorenza Jägera 9, Osijek - Prostorija 54, 2. kat

11. ožujka 2019.
19:00

PREDAVANJE - Zlatko Burić Kićo i Kugla glumište
Barbara Balen Domazetović - Sveučilišni ponedjeljak u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Osijeku i Gradske i
sveučilišne knjižnice Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Europska avenija 24, Osijek

Na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku organiziran Dan otvorenih vrata pod nazivom “Dan i noć na Akademiji”

Srednjoškolcima predstavljeni svi odsjeci i djelatnosti Akademije
Antonio ŠABIĆ
Cjelodnevni program Dana
otvorenih vrata Akademije za
umjetnost i kulturu u Osijeku,
koji se održava već tradicionalno, prošle je godine organiziran 13. studenoga, a nosio
je naziv „Dan i noć na Akademiji“.

Na njemu su predstavljeni svi
odsjeci Akademije sa svojim
sveučilišnim preddiplomskim
i diplomskim studijima: Odsjek za glazbenu umjetnost,
Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za likovnu umjetnost, Odsjek za primijenjenu
umjetnost, Odsjek za novu
glazbu te Odsjek za kulturu
i kreativne industrije. Zain-

teresiranim su posjetiteljima
predstavljeni i rad knjižnice
AUKOS-a kao i poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, cjeloživotno
učenje te umjetnički i znanstveni projekti nastavnika i
studenata Akademije.
Posjetitelji su imali priliku
upoznati se s kreativnošću
i raznolikošću po kojima je

STUDENTSKI STRIP

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 koji 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
„Psihologijski intervju
– kvalitativna metoda
prikupljanja podataka“
ll AUTORICA:
doc. dr. sc. Ljerka Hajncl
U knjizi su prikazane teorijske osnove
i praktični primjeri intervjua kojim se
prikupljaju i procjenjuju informacije
o intervjuiranom u skladu s određenom svrhom. Cilj je knjige integrirati rezultate znanstvenih istraživanja o
intervjuu kao jednoj od metoda procjene i skrenuti pozornost na brojnost
i raznolikost praktičnih vrsta psihologijskog intervjua. Prikazani rezultati mogu se upotrijebiti u dva smjera:
kao osnova za daljnje istraživanje metode intervjua i kao smjernica za pronalaženje i konstrukciju intervjua koji
je najprikladniji za ispitivanje u ne-

Akademija poznata. Od zainteresiranih, koji su se pobliže
upoznali s radom Akademije,
treba izdvojiti Glazbenu školu
Franje Kuhača Osijek, Školu
primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, I. gimnaziju Osijek, II. gimnaziju Osijek i III.
gimnaziju Osijek te Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku.

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.

kom praktičnom okruženju. Podatci
o određenju, vrstama i sadržaju intervjua navedeni u knjizi u prvom su
redu namijenjeni za osposobljavanje
i usavršavanje psihologa za provođenje intervjua u kliničkoj i organizacijskoj praksi, praksi medicine rada i
psiholozima koji sudjeluju u procjeni
radne sposobnosti.
Knjiga je pisana s namjerom da popuni prazninu koja o psihologijskom
intervjuu postoji u literaturi na hrvatskom jeziku. Podatci iz knjige mogu
biti polazište psiholozima i stručnjacima srodnih zanimanja za analizu
osobnoga načina prikupljanja, interpretacije i prezentacije podataka metodom intervjua. Knjiga može biti
vrijedan izvor znanja studentima psihologije, studentima humanističkih i
društvenih znanosti prilikom upoznavanja s brojnim vrstama intervjua,
načinima strukturiranja intervjua te
služiti kao polazište za stjecanje vještina za njegovo utemeljeno vođenje.
U prvom dijelu knjige navedeni su
opći podatci o određenjima psiholo-

gijskoga intervjua i pregled istraživanja varijabli koje mogu nepovoljno
utjecati na zaključke nakon provedenoga intervjua s preporukama za njihovo prevladavanje. U drugom dijelu
knjige prikazani su klinički, selekcijski i intervjui za procjenu radne sposobnosti.

