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Suradnja šest sastavnica Sveučilišta u realizaciji skupa 2. Dani mladih istraživača

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 Osijeku 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 nizu izdanja Sveučilišnoga
glasnika, počevši od 43. broja (11. siječnja 2019.), predstavljamo po
tri znanstvenoistraživačka i umjetnička projekta.
U ovome broju predstavljamo tri projekta iz skupine istraživačkih
projekata: „Integracija punionica električnih vozila u mikromreže

ZA POTPORU PROJEKTU VODITELJA DR. SC. DARKA DAMJANOVIĆA ODOBRENO JE 39 000 KUNA

Zaostala
napreZanja

„Analiza zaostalih naprezanja u prstenastim ispitnim
uzorcima za mjerenje lomne žilavosti materijala cijevi“

l Zaostala naprezanja mogući su uzrok kolapsa mnogih
konstrukcija i u većini slučajeva proračuna i konstruiranja
pojedinih dijelova, konstrukcija i postrojenja ne uzimaju se
u obzir. Zaostala naprezanja
predstavljaju naprezanja u materijalu nakon što se uklone svi
vanjski oblici opterećenja te
kao takva imaju važan utjecaj
na zamorno ponašanje materijala kao i na lomnu čvrstoću
materijala. Stoga je neophodno uzeti ih u obzir pri proračunu trajanja konstrukcija.

Darko DAMJANOVIĆ
Cjevovodi danas predstavljaju
najčešći i najpouzdaniji način
prijenosa energetskih medija.
U cijevima su prisutna zaostala
naprezanja kao posljedica samoga načina proizvodnje.

Osim toga, cijevi su zbog svoje
geometrije vrlo nepogodne za
izradu standardnih ispitnih uzoraka za mjerenje lomne žilavosti
materijala (SENB, CT) što predstavlja općepoznat problem
mjerenja lomne žilavosti materijala cijevi. Dakle, standardizirani ispitni uzorci nerijetko se

ne mogu izraditi iz cijevi tanke stijenke i maloga promjera.
Stoga je osmišljen i predložen
prstenasti tip ispitnoga uzorka
(engl. Pipe Ring Notched Bend
Specimen - PRNB) koji je idealan za tu namjenu, a predstavlja alternativu SENB ispitnom
uzorku za savijanje u trima toč-

kama. Konačan je cilj predloženi PRNB ispitni uzorak standardizirati, a korak bliže tomu cilju
jest detaljno poznavanje zaostalih naprezanja u takvim ispitnim
uzorcima te utjecaja zaostalih
naprezanja na lomnu žilavost
materijala. Stoga se u okviru
toga projekta, čiji je voditelj dr.

sc. Darko Damjanović (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu), provode detaljna mjerenja
zaostalih naprezanja na prstenastim ispitnim uzorcima koji
su predviđeni kao alternativno
rješenje kada se standardni ispitni uzorci za mjerenje lomne
žilavosti ne mogu primijeniti.

kroz sustav javne rasvjete“ voditelja doc. dr. sc. Danijela Topića
(Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek); „Optimizacija ozračenja pacijenta i kvalitete snimke
pri postupcima kompjutoriziranom tomografijom stožastim rendgenskim snopom u dentalnoj medicini“ voditelja prof. dr. sc.
Darija Faja (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek) te
„Analiza zaostalih naprezanja u prstenastim ispitnim uzorcima za
mjerenje lomne žilavosti materijala cijevi“ voditelja dr. sc. Darka
Damjanovića (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu).

Koncept integracije punionica za EV u sustav javne rasvjete

REZULTATE SVOJIH ISTRAŽIVANJA I PODRUČJE
INTERESA PREDSTAVILA 24 MLADA ISTRAŽIVAČA
Stjepan ĆURČIĆ
Na Odjelu za biologiju Sveučilišta
u Osijeku 23. i 24. svibnja 2019.,
pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, održan je skup 2.
Dani mladih istraživača.
Skup su zajednički organizirali Odjel za biologiju i Odjel za
kemiju Sveučilišta u Osijeku u
suradnji s Odjelom za fiziku,
Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek, Medicinskim
fakultetom Osijek te Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek. Na svečanom otvorenju pozdravni govor održali
su rektor Sveučilišta prof. dr.
sc. Vlado Guberac, pomoćnik
pročelnika Upravnoga odjela

za društvene djelatnosti Grada Osijeka Davor Brust, pročelnica Odjela za biologiju doc.
dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnik Odjela za kemiju izv. prof.
dr. sc. Berislav Marković te
predsjednice Organizacijskoga odbora skupa doc. dr. sc.
Tanja Žuna Pfeiffer i Jelena Bijelić. Skup je organiziran u cilju okupljanja i povezivanja
mladih znanstvenika Sveučilišta u Osijeku. Rezultate svojih
istraživanja i područje interesa
predstavila su 24 mlada istraživača (studenti, doktorandi,
poslijedoktorandi), a vrijedna
iskustva u znanstveno-istraživačkom radu i prijavi projekata predstavili su i ugledni
znanstvenici Sveučilišta u Osijeku izv. prof. dr. sc. Stela Jokić i doc. dr. sc. Aleksandar

Széchenyi, ravnatelj Parka prirode Kopački rit dr. sc. Tomislav Bogdanović te Marija Kovač iz tvrtke Inspecto d.o.o.
Na završetku skupa studentima Ani-Mariji Cikoš s Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta

Osijek i Dominiku Gomanu s
Odjela za kemiju dodijeljena
je nagrada za najbolje usmeno
izlaganje. Domaćin idućeg skupa koji je planiran za 2020. godinu bit će Medicinski fakultet
Osijek.

NOVA PREDAKTIVNOST EUROPSKE NOćI ISTRAŽIVAČA 2019. NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

„Sadašnjost i budućnost vinogorja Đakovo
na temeljima Strossmayerova djelovanja“

Električni automobil

ZA POTPORU PROJEKTU VODITELJA DOC. DR. SC.
DANIJELA TOPIĆA ODOBRENO JE 38 805,00 KUNA

Osnovna geometrija prstenastog ispitnog uzorka: PRNB
Dario FAJ
Ionizirajuće zračenje koristi se u
medicini od samih otkrića radioaktivnosti i rendgenskoga zračenja krajem 19. stoljeća i važno
je oruđe za dijagnostiku i terapiju. Iako je uporaba izvora ionizirajućega zračenja u medicinskoj
dijagnostici i terapiji iznimno korisna, ona donosi i povećan rizik
za pacijente kao i za medicinsko
osoblje izloženo ionizirajućem
zračenju. Zato je važno posebnu
pozornost posvetiti poštivanju
načela opravdanosti provedbe
takvih postupaka kao i njihove
optimizacije kojom se osigurava odgovarajuća dijagnostička
informacija uz najmanje moguće ozračenje pacijenta. Skupina
znanstvenika koja sudjeluje u
tom projektu s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinskoga fakulteta Osijek, KBC-a Osijek, KB-a Dubrava
Zagreb i Stomatološke poliklinike Apolonija Zagreb, dugo se godina bavi tom problematikom u
raznim područjima medicinske
dijagnostike i terapije u suradnji
s Međunarodnom agencijom za
atomsku energiju (IAEA – International Atomic Energy Agency).
Posljednjih petnaestak godina
u medicini i dentalnoj medicini pojavljuju se uređaji računalne tomografije stožastim rendgenskim snopom (CBCT - cone
beam computed tomography).
Snimanje CBCT uređajem u
dentalnoj medicini rezultira složenim raspodjelama doze kao
posljedica različitih izvedbi uređaja i načina snimanja. U znanstvenoj i stručnoj zajednici nije
postignut konsenzus o dozimetrijskoj veličini koja bi dovoljno dobro prikazivala promjenu

Ispitni uzorci predviđeni za mjerenja zaostalih naprezanja

Mjerenje zaostalih naprezanja

ZA POTPORU PROJEKTU VODITELJA PROF. DR. SC. DARIJA FAJA ODOBRENO JE 37 570 KUNA

„Optimizacija ozračenja pacijenta i kvalitete snimke
pri postupcima kompjutoriziranom tomografijom
stožastim rendgenskim snopom u dentalnoj medicini“

Mjerenje ozračenja dozimetrijskih veličina tijekom
rada CBCT uređaja, pacijent je zamijenjen fantomom
ozračenja pacijenta u različitim
uvjetima te tako ni način na koji
bi se iz te veličine procijenio rizik ozračenja pacijenta. Tijekom ovoga istraživanja, temeljem mjerenja raspodjele doze u
fantomima postavljenim u CBCT
uređaj te numeričkim eksperimentima koristeći se Monte Carlo (MC) simulacijom, predložit
će se najprimjerenija dozimetrijska veličina te izračunati pripadajuće konverzijske čimbenike za procjenu efektivne doze
pacijenta pri CBCT postupcima.
Utvrdit će se i utjecaj parametara koji definiraju CBCT postupak
na ozračenje pojedinih organa
tipičnog pacijenta kao i na kvalitetu dijagnostičke informacije
dobivene snimanjem.

nove tehnologije
l Posljednjih desetljeća
nove tehnologije, ponajviše kompjutorizirana tomografija (CT) i pozitronska
emisijska tomografija (PET),
omogućuju iznimno dobru
dijagnostičku informaciju te
je uz povećanu dostupnost
uređaja prisutan stalan rast
broja provedenih postupaka i medicinskog ozračenja.
Zbog toga već više desetljeća daleko najveći doprinos
ozračenju stanovništva od
izlaganja umjetnim izvorima
ionizirajućeg zračenja daju
upravo izvori koji se koriste
u svrhu medicinskoga ozračenja.

Izračunate promjene ozračenja pacijenta pri CBCT postupku za različite veličine polja snimanja

„Integracija punionica
električnih vozila u
mikromreže kroz
sustav javne rasvjete“
Danijel TOPIĆ
Broj električnih vozila raste iz
godine u godinu te je tako 2017.,
prema podatcima Svjetske energetske agencije, premašio tri
milijuna. Takav porast broja
električnih vozila svake godine
zahtijeva i povećanje broja punionica koje bi osigurale opskrbu energijom takvih vozila.
Infrastruktura javne rasvjete
koja postoji u svim urbanim sredinama i koja je prostorno ravnomjerno raspoređena nudi se
kao jedno od rješenja za integraciju punionica za električna
vozila. Budući da javna rasvjeta tijekom dana ne radi, nudi
se velik potencijal za iskorištavanje te infrastrukture u prvom
redu tijekom dana u druge svrhe kao što su punionice električnih vozila, ali i tijekom noći
ovisno o opterećenju sustava uz
prateći sustav upravljanja i nadzora javne rasvjete.
Električna su vozila ekološki prihvatljiva i doprinose smanjenju
emisija CO2 ako energija kojom
se napajaju dolazi iz čistih, odnosno obnovljivih izvora ener-

gije. Primaran je cilj projekta
istražiti mogućnosti mikromreže koja omogućuje integraciju
punionica električnih vozila u
infrastrukturu javne rasvjete te
integraciju fotonaponskih sustava kao distribuirane proizvodnje. Razvoj modela mikromreže
koji obuhvaća više nanomreža
koje uključuju sustav punionica električnih vozila (električna
vozila kao sustavi pohrane energije) integriranih u infrastrukturu javne rasvjete te fotonaponskih sustava kao distribuirane
proizvodnje. Sekundaran je cilj
projekta uključivanje studenata doktorskoga studija u istraživanje te unaprjeđenje njihovih
znanstveno-istraživačkih kompetencija, stjecanje iskustva
rada na projektima kao i njihovo napredovanje na poslijediplomskom studiju objavljivanjem znanstvenih radova.

projektni tim

Prikaz računalnog antropomorfnog fantoma koji predstavlja pacijenta pri numeričkim eksperimentima

l Voditelj je projekta doc.
dr. sc. Danijel Topić (Fakultet
elektrotehnike, računarstva
i informacijskih tehnologija Osijek). Projektni tim čine:
prof. dr. sc. Damir Šljivac; doc.
dr. sc. Goran Knežević; Matej
Žnidarec, mag. ing.; Jurica
Perko, mag. ing.; Rebeka Raff,
mag. ing.; Heidi Marguš, mag.
ing. i Velimir Golub, mag. ing.

Punionica integrirana
u sustav javne rasvjete

Daniel HAMAN
U sklopu predaktivnosti Europske noći istraživača 2019.
na Sveučilištu u Osijeku, na
vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Mandićevac Fakulteta agrobiotehničkih znanosti
Osijek, kao dio aktivnosti projekta „Techno-Past Techno-Future; European Researchers´
Night“, dana 17. svibnja 2019.
održano je događanje kao
dio tematskog paketa „Strossmayer days“.
Sudionike događanja na početku je pozdravio prof. dr. sc.
Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, a potom je predavanje pod nazivom „Sadašnjost
i budućnost vinogorja Đakovo na temeljima Strossmayerova djelovanja“ održao izv.
prof. dr. sc. Mato Drenjanče-

Okupljenima se obratio i prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan FAZOS-a
vić, prodekan za razvoj pokušališta i transfer tehnologija
Fakulteta. Prodekan Drenjančević istaknuo je kako je biskup Josip Juraj Strossmayer
prepoznao izvrsne agroekološke uvjete za proizvodnju grožđa i vina visoke kakvoće te dao
nemjerljiv doprinos razvoju vinogradarstva i vinarstva na području vinogorja Đakovo na

kojem danas vinovu lozu uzgajaju 183 proizvođača na površini od oko 670 hektara, a tek 8
% njih prerađuje grožđe i pušta vino u promet. Naglasio je
kako budućnost toga vinogorja leži u povećanju udjela proizvođača vina u ukupnom broju
proizvođača grožđa, primjeni
suvremenih tehnologija u preradi grožđa te njezi i čuvanju

vina u čemu će važan doprinos
dati budući Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i
vino Mandićevac koji se planira graditi u sklopu Fakultetskoga pokušališta u Mandićevcu.
Europska noć istraživača tradicionalno se održava svakoga
posljednjega petka u rujnu od
17 do 22 sata. Nastala je europskom inicijativom kojom se želi
uputiti na važnost znanstvenoga istraživanja u svakodnevnom životu te uzbudljivost i zanimljivost znanstvenoga života
i profesije. Projekt „TechnoPast Techno-Future; European Researchers´ Night“ financiran je u sklopu Okvirnoga
programa EU-a za istraživanje
i inovacije 2014. – 2020. – Obzor 2020. Projekt koordinira
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, a jedan je od partnera i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske organizira veliki događaj u partnerstvu sa Sveučilištem u Osijeku

Ljetna škola Domovina 12. srpnja 2019. u Osijeku i Đakovu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske organizira Ljetnu školu
Domovina, iskustveni projekt
namijenjen mlađim pripadnicima hrvatskoga iseljeništva,
u razdoblju od 10. do 25. srpnja 2019. u Hrvatskoj u suradnji s brojnim tijelima državne
uprave, lokalne i regionalne
samouprave te drugim javnim
institucijama.
Projekt je izrađen u suradnji s
hrvatskim zajednicama u iseljeništvu temeljem njihovih
potreba. Predstavlja mehani-

zam Ureda i Vlade RH koji će
pomoći u ostvarivanju strateških državnih ciljeva u odnosu na Hrvate izvan RH, a
posebice jačanje hrvatskoga
identiteta iseljeništva kao i
identiteta njihovih potomaka,
razvoj i jačanje kulturnoga turizma u Hrvatskoj, jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskoga naroda neovisno o tome
gdje njegovi pripadnici žive,
poticanje globalnoga umrežavanja Hrvata, kulturne i znanstvene suradnje s mlađim naraštajem potomaka hrvatskih

iseljenika te upoznavanje s
mogućnostima sveučilišnoga
obrazovanja u Hrvatskoj.
Osim spomenutih ciljeva projekta, jedan je od glavnih i
razvoj RH kao sveučilišnoga
odredišta. Sudionici Ljetne
škole tijekom programa imat
će priliku upoznati se s mogućnostima studiranja u RH
te ujedno i sa studijskim programima koji se izvode na engleskom jeziku. Kao već priznato sveučilišno odredište
koje se može pohvaliti dvojicom nobelovaca školovanih
u Osijeku, Lavoslavom Ružičkom i Vladimirom Prelogom,
te brojnim akademicima, a u
svrhu što kvalitetnije izvedbe Sveučilište u Osijeku dat će
svoju potporu i doprinos projektu organiziranjem prigodnoga predavanja 12. srpnja o
studijskim programima Sveučilišta u Osijeku. U samom
programu sudjelovat će i studenti osječkoga Sveučilišta

radi upoznavanja i razmjene
iskustva studenata i sudionika Ljetne škole.
(Središnji državni ured za
Hrvate izvan RH)

sudjeluju mladi
hrvatski iseljeniCi
l U pilot-fazi projekta Ljetne škole Domovina sudjelovat će mladi hrvatski iseljenici
u dobi od 18 do 30 godina,
a među prijaviteljima nalaze
se mladi Hrvati s čak četiriju
kontinenata i sedam država,
i to iz Sjedinjenih Američkih
Država, Kanade, Australije,
Južnoafričke Republike, Perua, Argentine i Venezuele.
Tijekom bogato ispunjenoga programa u trajanju od 16
dana sudionici Ljetne škole
upoznat će hrvatsku kulturu,
njezinu baštinu i tradiciju, ali i
suvremene izazove koji se nalaze pred Hrvatskom.
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OD 13. DO 17. SVIBNJA 2019. SVEUČILIŠTE U OSIJEKU ORgANIZIRALO JE PRVI TJEDAN KARIJERA

Događaj koji je karijerno osnažio studente,
upoznao ih i povezao s dionicima na tržištu rada
TJEDAN JE OBUHVATIO 84 AKTIVNOSTI – RADIONICA, IZLOŽBI, KONCERATA, PREDSTAVLJANJA,
OKRUGLIH STOLOVA, TRIBINA, speed dating AKTIVNOSTI I PREDAVANJA NAMIJENJENIH STUDENTIMA
tivnosti koje su se održavale u
prostorijama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne
sastavnice, ali i Campus cafea,
prostorija Studentskoga zbora
i Rektorata Sveučilišta u Osijeku.

Karijerni korzo

Renata BALIČEVIĆ/
Višnja SAK BOSNAR

Uvodna motivacijska
tribina – Robert Seligman

veučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku u razdoblju od 13.
do 17. svibnja 2019.
po prvi je put organiziralo sveučilišni Tjedan karijera u cilju razvoja karijere
studenata, ali i njihova povezivanja s poslovnim sektorom.
Tjedan je obuhvatio 84 aktivnosti: radionica, izložbi, koncerata, predstavljanja, okruglih stolova, tribina, speed
dating aktivnosti i predavanja
namijenjenih studentima. Organizator i koordinator toga
cjelotjednog projekta bio je
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta u Osijeku
u suradnji sa svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama osječkoga Sveučilišta. S obzirom na to
da se Centar, među ostalim,
bavi razvojem karijere i karijernim savjetovanjem studenata, tijekom prošle godine rodila
se i razvijala ideja za organiziranjem takvoga događanja koji
će studente karijerno osnažiti,
ali i upoznati te povezati s dionicima na tržištu rada. Zamišljen je neposredan, suvremen
i dinamičan koncept s mnoštvom aktivnosti namijenjenih
upravo studentu kao fokusu ne
samo visokoškolskoga obrazovanja, već i brige Sveučilišta u
Osijeku o njegovoj zapošljivosti
po završetku studija.

Tjedan karijera započeo je 13.
svibnja 2019. (ponedjeljak)
uvodnom motivacijskom tribinom koju je vodio Robert Seligman, i to pred prepunom
Aulom Rektorata Sveučilišta u
Osijeku. Robert Seligman najbolji je športaš Grada na Dravi,
najuspješniji hrvatski gimnastičar, nositelj brojnih športskih rekorda i zasigurno prepoznatljiv simbol grada Osijeka u
športu. Nije lagana zadaća motivirati studente i potaknuti ih
na pozitivna razmišljanja o budućnosti, a njemu je upravo to
uspjelo. Poruke koje je poslao
studentima inspiriraju i pokreću, primjerice: „Imajte jasne
ciljeve kojima težite, ustrajte,
radite ono što volite pošteno i
ne pristajte na kompromise“.
Poruke su to uz koje uspjeh ne
izostaje. Ponosan na svoju Slavoniju, promovira vjeru u život i odgovornost prema sebi.
Svatko je odgovaran za samoga sebe. Trudom i zalaganjem
možemo utjecati i na stvari oko
sebe pa tako i na razvoj karijere. Život u Slavoniji moguć je
i lijep jer je riječ o predivnom
kraju s mnoštvom kulturnih,
športskih, obrazovnih i drugih
sadržaja. Potaknuo je studente na rad, volontiranje i razvoj
društvene zajednice. Na kraju
je govornik zaključio kako je
Osijek srce Slavonije, grad po
mjeri čovjeka u kojem svatko
može pronaći svoje mjesto.
Potom su uslijedile brojne ak-

S

Središnje događanje Tjedna karijera bio je Karijerni korzo koji
je održan 15. svibnja 2019. od
10 do 14 sati u prizemlju zgrade Fakulteta agrobiotehničkih
znanosti Osijek. Iako prvotno
zamišljen kao prava šetnica –
korzo na otvorenom, zbog više
sile uslijed vremenskih nepogoda Karijerni korzo preseljen je
u zatvoreni prostor Fakulteta
agrobiotehničkih znanosti Osijek. U prostranom, osvijetljenom i moderno opremljenom
prostoru na štandovima su se
predstavila 32 poslodavca, većinom iz Osijeka i okolice. Predstavljeni poslodavci bili su iz
različitih sektora: od prehram-

bene i kemijske industrije, IT
tvrtki, agrobiznisa, škola i vrtića, bolnica i zdravstvenih ustanova, prevoditeljskih organizacija, projektnih ureda pa sve do
športskih klubova. Na taj način
za sve studente osječkoga Sveučilišta osigurano je ponešto
zanimljivo i njima blisko. Rektor Sveučilišta u Osijeku prof.
dr. sc. Vlado Guberac otvorio
je Karijerni korzo i pridružio se
brojnim studentima u obilasku
štandova. Na razglasu su se izmjenjivali glazba i glas moderatorice koja je obilazila poslodavce i ukratko ih predstavljala.
Poslodavci i sponzori osigurali
su mnogo sadržaja zanimljivih
studentima, ali i široj javnosti
kojima su predstavili svoje poslovanje, proizvode/usluge te
su pripremili nagradne igre, fotografiranje s maskotama, besplatne uzorke i promidžbene
artikle za posjetitelje. Središnji lounge prostor s udobnim
naslonjačima i stolićima pružio je mjesto za opuštanje studenata, njihovo umrežavanje i

Ivan Meštrović, predsjednik NK-a Osijek, sa studentima
ugodne razgovore uz osvježenje i okrjepu koje su osigurali
sponzori. Na štandovima su se
obavljali razgovori vezani uz zapošljavanje određenih obrazovnih profila, razmatrale se potrebe poslodavaca, ali se obavljala
i razmjena relevantnih poslovnih informacija i ponuda na zadovoljstvo obiju strana.

Središnja motivacijska
tribina – Ivan Meštrović
Središnju motivacijsku tribinu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek 15.
svibnja 2019. održao je Ivan
Meštrović, predsjednik Nogometnoga kluba Osijek. Najmlađi je predsjednik jednoga
od klubova Prve Hrvatske nogometne lige. Njegov poslovni
životopis vrlo je zanimljiv. Bio
je jedan od osnivača i suvlasnika tvrtke City Express, a
nakon izlaska iz posla, 2007.
godine, seli se u Dubai gdje
osniva tvrtku CityMAIL koja
već godinama razvija kvalitetu poštanskih usluga na Bliskom istoku. Svoje djelovanje
proširio je i na savjetovanje
pri refinanciranju tvrtki u poslovnim poteškoćama. Savjetnik je uprave KHL Medveščak
za poslovni razvoj i ulaganja.

Speed dating – koncept koji je oduševio studente

Gimnastičar Robert Seligman sa studentima

l Dana 15. svibnja 2019. održan je i tzv. speed dating u kojem je
sudjelovalo 11 poslodavaca i 52 prijavljena studenta. Studenti su se
prethodno putem Googleova obrasca, objavljenoga na internetskim
stranicama sveučilišnih sastavnica, ali i na društvenim mrežama, prijavljivali za kratko predstavljanje odabranom poslodavcu. Pripremili
su svoje životopise i krenuli u prvo iskustvo brzopoteznoga poslovnog intervjuiranja. U dnevnom boravku Studentskoga doma čekali
su ih poslodavci i koordinatorica koja ih je uputila u koncept. Nakon
petominutnoga dijela u kojem je glavnu riječ vodio poslodavac, u
sljedećim trima minutama student je mogao pitati poslodavca što
želi i eventualno naglasiti dodatne kompetencije ili detalje kojih se
nisu dotakli. Nakon isteka osam minuta oglašavao se gong i razgovor je morao završiti. Uslijedila je brza izmjena studenata i novi krug
speed datinga. Studenti su iskustvo prvoga poslovnog intervjuiranja
ocijenili iznimno pozitivnim i zanimljivim te izrazili želju za skorim
organiziranjem nove speed dating aktivnosti. Poslodavci su bili zadovoljni ozbiljnošću i pripremom studenata koji su predstavili svoje
životopise i izvrsno se snašli u tom dinamičnom konceptu.

Speed dating studenata i poslodavaca

Živi na relaciji Dubai – Budimpešta, a sada je i Osijek upisan u plan putovanja. Osijek
mu je uvijek u srcu. Vratio se
da pokrene grad, a kako mu
je to uspjelo ispričao je mnogobrojnim studentima koji su
sudjelovali na karijernoj tribini. Poruka koja se mogla čuti
jest da za pokretanje uspješnoga biznisa nije uvijek potrebna diploma, kao u njegovu slučaju, ali i da je tu istu
diplomu vrlo važno imati.
Poručio je Meštrović studentima da u poslu trebaju sklapati prijateljstva, poznanstva
i te veze znati održavati. Oduševljenim studentima poručio
je i nešto mnogo važnije: „Nemojte raditi ono što ne volite.
Ni sekunde u životu. Nemojte
raditi ni stvari u koje ne vjerujete“.
Valja zaključiti kako je prvi
Tjedan karijera Sveučilišta u
Osijeku ispunio svoju svrhu:
pružio je studentima dodanu
vrijednost studiranju, oplemenio ih novim transverzalnim vještinama, povezao s poslodavcima, dao motivaciju za
ostanak u našem gradu/državi, a sve to uz obilje pozitivne
energije popraćene glazbom,
ritmom i energijom kojima
su organizatori nastojali dotaknuti svakoga studenta.

Petak, 14. lipnja 2019.
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PROJEKTI I PROGRAMI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
AKADEMIJA ZA uMJETNOST I KuLTuRu u OSIJEKu

Jedinstvena institucija koja podjednako
razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo
i ozbiljan znanstveno-istraživački rad
sadašnjem tijeku 2019. godine.

Lutkokaz 2019.

Antonio ŠABIĆ

A

kademija
za
umjetnost i kulturu u Osijeku poticajno je, provokativno i kreativno
mjesto studiranja za sve studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te
medijske kulture i kulturalnoga
menadžmenta.
Nastala je 2018. godine spajanjem Umjetničke akademije u
Osijeku te Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku i
pravna je sljednica obiju institucija. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički
i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstvenoistraživački rad.

PROJEKTI U 2018. GODINI
Među brojnim uspješnim međunarodnim i domaćim projektima i programima izdvojeno je
njih 15-ak koji su realizirani od
početka spajanja dviju institucija do danas.

Predstava „True West“
Koprodukcija Akademije za
umjetnost i kulturu u Osijeku i
Srpskoga narodnog pozorišta
Novi Sad te Grada Đakova još
je jedan iskorak osječke Akademije koji je na kazališne daske,
premijerno na ovim prostorima, postavio kultno američko
djelo „True West“ Sama Sheparda. Posrijedi je priča o dvojici braće, na prvi pogled potpuno suprotstavljenih karaktera,
koji se njihovim susretom počinju nadopunjavati. Premijera je održana u Novom Sadu 9.
ožujka 2018., a potom su uslijedile izvedbe u Đakovu 27. travnja 2018. i u Osijeku 28. travnja
2018.

Lutkokaz 2018.
Od 20. do 23. ožujka 2018. u
Osijeku je održana 8. Međunarodna revija lutkarstva, i to
u organizaciji Akademije i Fakulteta za odgojne i obrazovne
znanosti, uz partnerstvo Pravnoga fakulteta, Grada Osijeka
i Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Kroz devet

Detalj s 12. Međunarodnoga festivala kazališnih
akademija Dioniz, održanoga u ožujku 2019.
predstava, tri radionice i četiri
predavanja te kroz izložbu lutaka i promociju knjige publika je imala mogućnost uživati
u čarima lutkarstva. Znakovito
je kako je u sklopu festivala obilježen Svjetski dan lutkarstva
(21. ožujka), a Lutkokaz je okupio goste iz Hrvatske, Slovenije
i Mađarske.

Dioniz 2018. –
„Igrom do sreće“
Od 24. do 27. ožujka 2018. održan je 11. međunarodni festival
kazališnih akademija Dioniz u
organizaciji Akademije i Grada
Đakova u Đakovu. Partneri, donatori i sponzori bile su brojne
sastavnice Sveučilišta u Osijeku
kao i Grad Osijek, Ministarstvo
kulture i Studentski zbor. Javnosti su tradicionalno u Kinu Đakovo bile ponuđene na ogled
predstave u studentskoj produkciji. Kroz brojne produkcije,
radionice, predavanja, izložbe i
koncerte publika je imala prigodu vidjeti kakvu novu energiju
donose studenti glume iz Osijeka, Zagreba, Splita, Linza (Austrija), Cluja i Sibiua (Rumunjska) te Freiburga (Njemačka) i
Skopja (Makedonija).

Dani Julija Knifera 2018.
Lik i djelo Osječanina Julija Knifera, vrhunskoga hrvatskog te u
svjetskim razmjerima priznatoga likovnog umjetnika Akademija obilježava kroz Dane Julija Knifera već četvrtu godinu,
a u 2018. održani su od 25. do
28. travnja, i to u Osijeku i Đakovu. Prolaz Julija Knifera bio je
mjestom otvorenja toga festivala bogatog predavanjima, predstavama i glazbenim događanjima. Za kraj je održana, sada
već tradicionalna, utrka Osječki
meandar (od pješačkoga mosta
do Prolaza Julija Knifera) koja je
okupila brojne trkače iz osječkih klubova.

Intervox 2018./
Lav Mirski 2018.
InterVox je međunarodni kulturni događaj vokalne umjet-

nosti na kojem se predstavljaju
domaći i strani vokalni talenti
i glazbeni umjetnici svih naraštaja, a 2018. je organiziran od
3. do 13. svibnja u partnerstvu
s osječkim HNK-om. Posebno
mjesto u sklopu Festivala pripada Međunarodnom pjevačkom natjecanju Lav Mirski, prestižnom umjetničkom događaju
od nacionalnoga i međunarodnoga značaja, održanom od 4.
do 6. svibnja 2018. U prilog razini kvalitete Festivala i njegovoj
prepoznatljivosti na međunarodnoj razini govori i činjenica
kako je sudjelovalo više od 90
natjecatelja iz Hrvatske, Srbije,
Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke, Slovenije,
Austrije i Sjedinjenih Američkih
Država.

Završna izložba studenata
Odsjeka za vizualne i
medijske umjetnosti
Završna izložba studenata Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti (nekadašnjega Odsjeka
za likovnu umjetnost) Akademije tradicionalno se održava
na kraju akademske godine u
svim nastavnim zgradama Odsjeka. Izložba je održana u razdoblju od 8. do 13. lipnja 2018.
Na izložbi su studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija Likovne kulture izložili vlastite radove iz praktičnih kolegija
(grafika, slikarstvo, multimedija, kiparstvo, fotografija…) koji
su nastali tijekom akademske
godine 2017./2018. Osječka i regionalna publika imala se prigodu upoznati s recentnim likovnim stvaralaštvom studenata
Akademije.

Godišnja izložba
studenata Odsjeka za
kreativne tehnologije
Godišnja izložba studenata Odsjeka za kreativne tehnologije
Akademije održava se na kraju
akademske godine u prostoru
Odsjeka u sveučilišnom kampusu. Izložba je organizirana u razdoblju od 15. do 20. lipnja 2018.
Na izložbi svi redoviti i izvanredni studenti Odsjeka prikazuju svoje radove iz svih prak-

Zbor Akademije za umjetnost i kulturu u
Osijeku u lipnju 2018. gostovao je u Krakowu
tičnih kolegija, nastale tijekom
cijele akademske godine.

IWAGO 7
Već se neko vrijeme govori o zapaženoj osječkoj grafičkoj sceni
i osječkoj grafičkoj „školi“ koja
je vezana za djelovanje osječke
Akademije. Kako bi se potaknuo
daljnji neprekidni razvoj umjetničke grafike u gradu Osijeku, a
time i u cijeloj Hrvatskoj, 2012.
nastao je projekt Međunarodna radionica umjetničke grafike (IWAGO – International workshop of art graphic Osijek). Od
5. do 15. srpnja 2018. IWAGO je
održan sedmi put. Projekt predstavlja susret umjetnika grafičara koji organizira Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek u
suradnji s Akademijom.

Međusobna gostovanja
zborova Akademija
iz Osijeka i Krakowa
Na inicijativu počasnoga konzula RH u Poljskoj, a zahvaljujući
ostvarenoj uspješnoj suradnji
Sveučilišta u Krakowu i Sveučilišta u Osijeku, u povodu proslave Dana državnosti Republike
Hrvatske, 25. lipnja 2018. u prostoru Jezuitske bazilike u Krakowu, zbor osječke Akademije
održao je svečani cjelovečernji

koncert vokalne glazbe kojim
su promovirali hrvatsko glazbeno stvaralaštvo. Dana 2. srpnja
2018. u Tvrđi, u Crkvi sv. Križa,
održan je koncert zbora Muzičke akademije iz Krakowa, i to u
povodu obilježavanja godišnjice
posjeta Pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj i Osijeku.

Jarčevac 2018.
Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac i prošle
je godine uspješno organizirana
u suradnji s Hrvatskim šumama
i Studentskim zborom. Radionica je započela 22. listopada i trajala do 28. listopada 2018. Deseta radionica održana je u šumi
Jarčevac kod mjesta Petrijevci u
blizini Valpova. Studenti su tijekom tjedan dana realizirali radove u zahtjevnom materijalu
kao što je drvo, a kroz njega su
definirali svoje likovne i umjetničke koncepte te stekli nova
znanja o materijalu i alatima za
njegovu obradu i zaštitu. Nakon
radionice predstavljanje radova
održano je u Art klubu Muzeja
likovnih umjetnosti u Osijeku.

PROJEKTI U 2019. GODINI
Nekoliko uspješnih projekata već je u okviru Akademije
osmišljeno i provedeno u do-

umjetnost i žena 2018.
l Međunarodni festival koji propituje i provocira ženske osjećaje
kroz dva dana (16. i 17. svibnja 2018.) okupio je na jednom mjestu
brojne predstave, radionice, multimedijalna istraživanja, predavanja,
izlaganja, filmove, monodrame i koncerte. Akademija je taj hvale vrijedan projekt ostvarila uz potporu Grada Osijeka, Gradskih galerija
Osijek, Osječke glazbene srijede, HDS Cantusa i Muzičko-informativnoga centra Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog iz Zagreba.

Festival mladoga teatra
l Festival mladoga teatra održan je od 17. do 27. svibnja 2018. u
mjestu Bale u Istarskoj županiji. Festival obuhvaća međunarodnu
kulturnu suradnju umjetnika iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije, Italije, Austrije i SAD-a, a organizira se u suradnji osječke Akademije
s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek, Općinom Bale, Turističkom zajednicom grada Bale, Zakladom Mon Perin, Udrugom
građana Mon Perin i Zajednicom Talijana Bale. Tijekom deset festivalskih dana 60-ak mladih glumaca-studenata iz New Yorka, njemačkoga Freiburga i Osijeka te njihovih profesora i mentora imali
su glumačke radionice, uz tri večernje predstave ispred palače.

Od 19. do 22. ožujka 2019. održana je 9. međunarodna revija
lutkarstva u Osijeku, ponovno
u organizaciji Akademije i FOOZOS-a kao partnera. Ove su godine partneri u projektu bili Dječje kazalište Branka Mihaljevića
u Osijeku i Prosvjetno-kulturni
centar Mađara u Hrvatskoj. Gosti iz Slovenije, Mađarske, Italije
i Srbije, uz studente i profesore
Akademije, priredili su kroz četiri dana mnogo predavanja, radionica, predstava i studentskih
izložbi.

Dioniz 2019. –
„Igrom do tijela“
Međunarodni festival kazališnih
akademija, 12. Dioniz, ove godine pod geslom „Igrom do tijela“,
opet je okupio brojne hrvatske i
europske akademije. Festival je
održan u Đakovu od 27. do 31.
ožujka 2019., i to uz partnerstvo
sastavnica osječkoga Sveučilišta
(Ekonomski i Pravni fakultet) te
uz visoko pokroviteljstvo Ministarstva kulture RH. Uz osječku
Akademiju predstavili su se gosti
iz Zagreba, Splita, Linza (Austrija), Freiburga (Njemačka), Ljubljane (Slovenija) i Novoga Sada
(Srbija) kao i profesori s Akademije iz Lodza (Poljska). Svakodnevne radionice za studente, radionice u srednjim školama, niz
performansa i predavanja uz,
naravno, večeri ispunjene predstavama obilježili su i ovaj Dioniz. U okviru festivala javnosti
otvorena je i izložba ilustracije
i animacije ljubljanske Akademije. Ovogodišnji iskorak bilo je
i organiziranje okrugloga stola
pod nazivom „Tijelo u izvedbi:
suvremene perspektive“.

Dani Julija Knifera 2019.
Četvrto izdanje Dana Julija Knifera održano je od 23. do 27.
travnja 2019. u Osijeku. Partneri ovogodišnjega festivala bili su
Grad Osijek, GSSR – Sport za sve
i Kulturni centar Osijek, a sponzor Hrvatsko narodno kazalište
u Osijeku. Dio programa izveden je u Kulturnom centru Osijek kako bi se publiku navikavalo na budući gradski kulturni
prostor. Tako je u istom prostoru održano otvorenje, na Kniferov rođendan, 23. travnja. Kroz
dane festivala publika je mogla
uživati u brojnim izložbama,
predstavama, nastupima, predavanjima, radionicama… Gosti
iz Kine, Mađarske i Poljske upoznali su publiku pobliže s kulturama zemalja odakle dolaze, a
Dani su ponovno završeni utrkom Osječki meandar.
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Studente nije mogla
spriječiti ni kiša
Stjepan ĆURČIĆ

N

a prostoru je sveučilišnog kampusa
19. svibnja 2019.,
nakon
nekoliko
dana odgode, održana 7. Studentska roštiljada u
organizaciji Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku.
Ove godine u pripravi najboljega roštilja natjecale su se 44
studentske ekipe, a najbolje
pripravljen roštilj izabralo je
povjerenstvo u sastavu: rektor
Sveučilišta u Osijeku prof. dr.
sc. Vlado Guberac, prorektor
za nastavu i studente prof. dr.
sc. Dražan Kozak, dekani Fakulteta agrobiotehničkih znanosti i Filozofskoga fakulteta
Osijek, prof. dr. sc. Krunoslav
Zmaić i prof. dr. sc. Loretana
Farkaš, prodekani Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta te Fakulteta elektrotehnike,
računarstva i informacijskih
tehnologija, izv. prof. dr.sc.
Jurko Zovkić i izv. prof. dr. sc.
Tomislav Matić, zatim predsjednik Županijske skupštine
Osječko-baranjske
županije
Dragan Vulin, dogradonačelnik grada Osijeka mr. sc. Bo-

ris Piližota, pročelnik Ureda
gradonačelnika Grada Osijeka
Željko Lončar te profesionalni
kuhar Nenad Komes.
Program je počeo već oko podneva dijeljenjem mesa te drva
i ugljena natjecateljskim ekipama, a natjecateljski dio vodio je
poznati gurman i zabavljač Davor Dretar – Drele. Osim natjecanja u pripravi najboljega roštilja, posjetitelji su se natjecali
i u igrama bez granica: povlačenju konopca, skakanju u vrećama, najbržem ispijanju piva,
jedenju ćevapa i drugome. Za
navečer je planiran koncert županjske rock-skupine Opća opasnost, no zbog kiše odgođen je
do daljnjega. Unatoč kiši, oko
1000 posjetitelja ostalo je uz
dobru glazbu na studentskoj roštiljadi i nakon ponoći.

U OSIJEKU ORgANIZIRAN 2. MEđUNARODNI FORUM ICT-DRUŠTVO

Stručnjaci razgovarali o utjecaju robotizacije
na gospodarstvo i društvene promjene
Nandino LONČAR
U organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije
iz Splita, Panda komunikacija
iz Zagreba i Opt in consultinga
iz Osijeka, a u suradnji s francuskim institutom Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes de
Versailles (LISV), dana 10. svibnja 2019. u prostoru Razvojnoistraživačkoga centra Ericssona
Nikole Tesle u Osijeku (Kappa
centar) održan je 2. međunarodni
Forum ICT-društvo.
Tema ovogodišnjega Foruma
„#RobotiDolaze: Utjecaj robotizacije na gospodarstvo i društvene promjene“ okupila je
sudionike iz gospodarstva, akademske zajednice kao i lokalne i
državne uprave. Uz LISV francusku je stranu zastupao i gradonačelnik tehnološki napredne
pariške upravne jedinice VélizyVillacoublay koji je dolazak na
Forum iskoristio i za razgovore
s predstavnicima Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, i to o mogućnosti daljnjega
povezivanja i suradnje. Forumu
su nazočili i predstavnici Francuskoga veleposlanstva u RH.
Osim Francuza, međunarodnu
notu Forumu dali su i predstav-

INGA STERNAK-POPOCOVSKI

U sveučilišnom kampusu održana 7. Studentska
roštiljada u organizaciji Studentskoga zbora

predstavniCi akademske ZajedniCe na Forumu
l Kao i prošle godine Odsjek za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku poslao je svoje izaslanstvo
profesora i studenata predvođeno doc. dr. sc. Ivanom Bestvinom
Bukvić i predavačem Tonijem Podmanickim. Osim što je bio partner
Foruma, FERIT Osijek dao je panelista za treći panel – prof. dr. sc. Roberta Cupeca, a uz studente FERIT-a, Forumu su nazočili dekan prof.
dr. sc. Drago Žagar, zatim izv. prof. dr. sc. Josip Job, doc. dr. sc. Damir
Filko i Petra Đurović. Sveučilište u Osijeku predstavljao je prorektor
za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražan Kozak. Forum su podržali i
Grad Osijek, Osječko-baranjska županija te Ericsson Nikola Tesla.
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nici slovenskih tehnoloških tvrtki Fanuc Adria i Doxakey koje
se bave robotikom i umjetnom
inteligencijom te Veleposlanstva Republike Slovenije u RH.
Ostale sudionike činili su predstavnici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih
tehnologija (FERIT) Osijek i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Zagreb te tvrtki Gideon Brothers, Binaria, ATOS, AD
Plastik, MRAK services i Ericsson NT.
Kao i na prošlogodišnjem Forumu okosnica su bila tri zanimljiva panela, uz nekoliko kraćih
izlaganja. Panelima i izlaganjima obrađene su teme poput
reforme obrazovanja i poreznih olakšica koje mogu pomoći razvoju i primjeni robotike,
iskustava tvrtki u razvoju i primjeni industrijskih robota, vizije budućnosti uz kibernetička
bića, pametne gradove, tvornice, domove i uređaje te drugih.
Prvim panelom dominirala su
francuska iskustva, a govorili
su Yasser Alayli, osnivač i direktor LISV-a te Pascal Thévenot,
gradonačelnik Vélizyja. U drugom panelu mogla su se čuti
iskustva hrvatskih, slovenskih
i francuskih tvrtki u području
robotike. Treći je panel govorio
o obrazovanju za poslove budućnosti koja je već pred vratima, a u jednom trenutku u raspravu su se iz publike uključili
i panelisti s prethodnih panela.
Forum je okupio osamdesetak
sudionika od kojih su mnogi izmijenili kontakte i našli zajedničke teme.

KOLUMNE I KOMENTARI

A

ko je neki hrvatski maturant prije 2005. godine
želio studirati kemiju (tzv. „čistu“
kemiju, a ne kemijsku tehnologiju) u našoj zemlji, tada mu
je jedina mogućnost bila studij na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Osnivanje sveučilišnih odjela
prirodnih znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku i pokretanje novih,
„bolonjskih“ studijskih programa (preddiplomskih i nešto
kasnije diplomskih) pružilo je
priliku srednjoškolcima iz Osijeka i cijele Slavonije da „ostanu kući“.
Tako je Odjel za kemiju preuzeo odgovornu znanstvenu,
stručnu, nastavnu, odgojnu i
društvenu ulogu prije svega u
regiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj.
Prema primjeru svjetskih sveučilišta Odjel za kemiju obrazuje buduće naraštaje kemičara
kroz studije koji su programima suvremeno koncipirani i
primjenski orijentirani. Kemija, često okarakterizirana kao
znanost koja povezuje sve prirodne znanosti, poznavanjem
svojstava kemijskih tvari i procesa omogućava uvid u mnoštvo fizikalnih i bioloških fenomena. Upravo zbog toga cilj je
Odjela postati nacionalno i me-

Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković

Dalibor Tatar

pročelnik Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku

predsjednik Studentskoga zbora
Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku

„Odjel obrazuje buduće
naraštaje kemičara prema
primjeru svjetskih sveučilišta“

„Biti student kemije
predstavlja svakodnevne
susrete s brojnim izazovima“

đunarodno prepoznatljiva institucija za kvalitetan znanstvenoistraživački rad uz visoke
edukacijske standarde obrazujući kadar koji će biti sposoban
uhvati se u koštac sa svim izazovima našega vremena.
Studenti svoje obveze odrađuju kroz predavanja, seminare
i praktikume koji se izvode u
odlično opremljenim laboratorijima. Od početka djelovanja razvili smo izvrsnu suradnju s ustanovama i tvrtkama iz
Osijeka (Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Vodovod Osijek, Saponia d.
d.) zahvaljujući kojima je studentima omogućena praksa
uz stručno vodstvo. Praksom u
realnom sektoru proširuju znanje, kompetencije i stječu iskustvo za budući profesionalan
rad. Rezultati uloženoga truda u prvom se redu ogledaju u
činjenici da se gotovo svi bivši
studenti zaposle u struci vrlo
brzo nakon diplome.
Na Odjelu su trenutačno u provedbi dva veća istraživačka
projekta (HRZZ i Znanstveni
centar izvrsnosti) te jedan sveučilišni projekt (UNIOS-ZUP),
a i novi su u pripremi. U provedbi svih projekata aktivno
sudjeluju i studenti koji svoje dijelove istraživanja izlažu
kroz završne i diplomske radove. U tijeku je realizacija i nekoliko bilateralnih znanstve-

nih projekata sa sveučilištima
u Mađarskoj, Kini i Njemačkoj.
Znanstvenici Odjela vrijedno
objavljuju znanstvene i stručne
radove u svjetskim i domaćim
časopisima pa je od osnutka
Odjela čak 176 radova objavljeno u časopisima citiranim u
bazi podataka WoS. Svojim radovima i izlaganjima sudjeluju i na različitim međunarodnim kongresima, seminarima i
radionicama u cijelom svijetu,
od SAD-a do Kine.
Odjel za kemiju otvoren je za
međunarodnu suradnju te potiče mobilnost nastavnika, studenata i nenastavnoga osoblja.
Znanstvenici i nastavnici Odjela prepoznali su vrijednost i
priliku Erasmus+ programa u
kojima sudjeluju od samoga
početka. Naši studenti sve više
odlaze na stručna usavršavanja
i praksu izvan RH (IAESTE) što
će obogatiti njihovo iskustvo i
samostalnost.
Visoke ocjene nastavnika i suradnika Odjela za kemiju koje
već godinama dobivaju od studenata u Sveučilišnoj anketi
kao i vrlo visoka zapošljivost
u gospodarstvu, obrazovanju i
znanstvenoistraživačkim ustanovama upućuju na to da postižemo ciljeve postavljene u
osnovnim dokumentima Odjela i na tome ćemo ustrajati uz
svakodnevno usavršavanje i
napredovanje.

djel za kemiju
jedna je od najmlađih sastavnica Sveučilišta u
Osijeku, a osnovan je 2005. godine. To nije
uobičajen fakultet na kojem
ćete dobiti literaturu, naučiti
teoriju i položiti pojedini kolegij. Da biste studirali kemiju,
potrebna je ljubav i volja prema istraživanju, razumijevanje
i spremnost na praktičan rad,
precizno izvođenje različitih
pokusa i mjerenja. Rezultate
ponekih pokusa morate čekati i pratiti danima, čak i mjesecima. Biti student kemije predstavlja svakodnevne susrete s
brojnim izazovima i ponekad
je zahtjevno. No svjesni smo –
što je više energije potrebno za
nastanak određene veze, teže
ju je pokidati, a mi ipak studiramo kemiju da bismo ju kao
struku radili cijeli život.
Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i praktikuma gdje stečeno teorijsko znanje prevodimo u praksu. Svaki
student može se obratiti nastavniku za sudjelovanje u tekućim znanstvenim projektima ili s nekom svojom idejom,
a oni će se, ovisno o mogućnostima, potruditi da nam to
ostvare. Takve suradnje često
rezultiraju radovima koji se
objavljuju u koautorstvu, a ponekad i kao diplomski radovi.

O

Tijekom studija možemo sudjelovati na kongresima i znanstvenim skupovima poput
Ružičkinih dana, SKIKI-ja, Festivala znanosti i Dana mladih
istraživača, a imamo priliku
svoja stečena znanja, radove ili
istraživanja predstaviti ostalim
sudionicima skupova. Tim korisnim iskustvima proširujemo
znanje i kompetencije, upoznajemo druge znanstvenike i
studente istih ili srodnih struka
te se pripremamo za buduća
zanimanja. Iako tijekom studija imamo brojne praktikume,
za stjecanje dodatnoga znanja
i vještina pružena nam je mogućnost obavljanja studentske prakse izvan Odjela gdje se
možemo upoznati s budućim
kolegama i raditi na određenoj
problematici i instrumentaciji
s kojima se ne susrećemo tijekom studija.
Odnos studenata sa stručnim
kadrom i nastavnicima gotovo je obiteljski. Na Odjelu studenti nisu samo broj, nego ih
nastavnici i ostali zaposlenici
Odjela poznaju imenom i prezimenom što se ne može reći
za druge fakultete u Hrvatskoj.
Naši se studenti u slučaju bilo
kakvih problema mogu obratiti Studentskom zboru, Uredu za studente i nastavnicima
koji su uvijek spremni pomoći. Posebno su u studentskim
pitanjima angažirani pročel-

nik izv. prof. dr. sc. Berislav
Marković i zamjenica pročelnika za nastavu i studente docentica dr. sc. Mirela Samardžić koji su uvijek dostupni i
spremni pomoći savjetom.
Kao prednost studiranja kemije izdvojio bih širok spektar mogućnosti zapošljavanja
nakon diplome pa tako nije
rijetkost da naši studenti pronađu poslove u farmaceutskoj, kozmetičkoj ili prehrambenoj industriji. Završetkom
diplomskoga studija, na kojem imamo dva smjera (istraživački i nastavnički), naši se
studenti vrlo brzo zapošljavaju u različitim zavodima, institutima, industriji te, naravno,
osnovnim i srednjim školama. Neki studenti svoje obrazovanje nastavljaju na poslijediplomskim studijima u
Hrvatskoj, ali i na sveučilištima diljem Europe.
Naši studenti koji se bave različitim športovima mogu
svoje vještine pokazati i „braniti“ boje Odjela na studentskim igrama poput Primatijade. Još neke od zanimljivosti
studentskog života jesu zabave poput Brucošijade četiriju
odjela, Studentske roštiljade i
brojne druge. Unatoč zahtjevnosti studija, studirati kemiju
jako je lijepo iskustvo, a kada
bih morao ponovno birati, izabrao bih opet isto.
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Lidija Barić

dr. med., specijalizantica pedijatrije i naslovna asistentica na Katedri za fiziologiju i imunologiju
Medicinskoga fakulteta Osijek, dobitnica nagrade „Za žene u znanosti“ u 2018. godini

Nakon što doktoriram imam
želju teme kojima se bavim u
znanosti primijeniti u pedijatriji
„VJERUJEM DA SE TREBAMO KAO KOLEKTIV USMJERITI NA STRUČNOST
I SAVRŠENOST U DVIJE KLJUČNE STVARI KOJE MEDICINSKI FAKULTET
OSIJEK ČINE KVALITETNIJIMA, A TO SU ZNANOST I NASTAVA“

idija
Barić,
dr.
med., specijalizantica pedijatrije i naslovna asistentica
na Katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskoga fakulteta Osijek, jedna je
od dobitnica godišnje nagrade
„Za žene u znanosti“ za 2018.
godinu.
Ona joj je uručena 16. travnja
2019. u Preporodnoj dvorani Narodnoga doma Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti na 13. svečanoj dodjeli nagrade „Za žene u znanosti“ pod
pokroviteljstvom L’Oreal Adria
i Hrvatskoga povjerenstva za
UNESCO pri Ministarstvu kulture. Veliko priznanje dobila je
temeljem izvrsnoga rada i postignutih rezultata u području
teme svoje doktorske disertacije „Uloga oksidativnoga stresa
u nastanku endotelne disfunkcije uzrokovane kratkotrajnim
velikim unosom kuhinjske soli
u zdravih mladih ljudi“. Svrha
je njezina rada dokazati štetne
učinke kratkotrajnoga visokog
unosa kuhinjske soli u organizam na endotelnu funkciju, neovisno o promjeni arterijskoga
tlaka u zdravih mladih osoba, a
koji je posredovan povišenom
razinom oksidacijskoga stresa zbog inhibicije renin-angiotenzinskog sustava. Ta je nagrada bila povod za razgovor
s Lidijom Barić za Sveučilišni
glasnik.

SAŠA ČETKOVIĆ

Razgovarao: Ivan MIŠKULIN

L

t Što Vam znači nagrada
„Za žene u znanosti“ i kako
će ona utjecati na Vašu buduću karijeru?
-Velika mi je čast biti jedna od
četiriju znanstvenica u Hrvatskoj čiji je znanstveni rad i trud
ocijenjen vrhunskim upravo
tom nagradom. Ta je nagrada veliko priznanje za uložen
trud, stoga se nadam da će mi

omogućiti daljnje napredovanje u mojoj instituciji budući
da do sada možda moj rad nije
toliko bio izložen svjetlima sveučilišnih „reflektora“. Sigurno
je da ću svojim radom nastaviti i dalje jer to je bio važan cilj
u mojem stručnome usavršavanju i prije nego što sam nagrađena, a nadam se da ću se
sada moći ostvariti i u drugim
poljima, posebice na Medicinskome fakultetu Osijek.

t Kako je raditi na Medicinskome fakultetu Osijek?
-Rad na MEFOS-u ne osjećam
kao rad, vjerojatno jer sam od
ranih studentskih dana bila aktivirana na Katedri kao demonstratorica, kasnije i kao studentica istraživačica, tako da sam
diplomirajući nastavila raditi
što sam radila i do tada, samo
još stručnije i posvećenije. Taj
osjećaj mogu zahvaliti i ostalim
članicama Katedre s kojima je
posao i suradnja uvijek bila poseban užitak budući da smo izgradile kolektiv sa zavidno lijepim međuljudskim odnosima
koje je godinama nastojala njegovati i predsjednica Katedre
prof. dr. sc. Ines Drenjančević.

t Kako spajate stručni rad
u primarnoj pedijatrijskoj

kratak životopis lidije barić, dr. med.
l Lidija Barić (rođ. Rašić) rođena je 7. travnja 1991. u Osijeku. Godine 2016. diplomirala je na Medicinskome fakultetu u Osijeku
postavši time doktoricom medicine. Iste godine upisuje poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo. Nakon rada na Zavodu za
hitnu medicinu Osječko-baranjske županije postaje specijalizantica
pedijatrije u Domu zdravlja Osijek, a od 2018. službeno je naslovna asistentica na Katedri za fiziologiju i imunologiju. Članicom je i
istraživačicom projekta Hrvatske naklade za znanost te Znanstvenoga centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju. Tijekom
školovanja na osnovi uspjeha u više navrata stipendirala ju je Osječko-baranjska županija. Dugi niz godina sudjeluje u organizaciji Festivala znanosti. Dobitnica je dekanovih nagrada 2017. i 2018. za
izvrsne seminarske radove u sklopu Dana doktoranada. Autorica je
i suautorica deset znanstvenih radova objavljenih u različitim znanstvenim časopisima. U dosadašnjoj je znanstvenoj karijeri ostvarila više od 30 kongresnih priopćenja na različitim međunarodnim
znanstvenim skupovima i kongresima.

ambulanti i znanstveni rad
na Fakultetu?
-Trenutačno su moja klinika i
znanost dvije zasebne cjeline.
Znanošću sam se počela baviti dok još nisam znala koji ću
pravac zauzeti u klinici, tako
da trenutačno vodim „dvostruki život“. Ipak, nakon što
doktoriram, imam želju teme
kojima se bavim u znanosti
primjenjivati u pedijatriji budući da je problematika kojom
se bavim u doktoratu postala
sve učestalija u pedijatrijskoj
populaciji.

t Koji su Vam planovi za
budućnost?
-U bližoj budućnosti željela
bih ove godine obraniti doktorsku disertaciju. Po povratku s porodiljnoga dopusta želim nastaviti s daljnjim
znanstvenim kao i nastavnim
radom na Katedri, a željela
bih se još više aktivirati u događanjima na Fakultetu. Također nastavljam sa svojom specijalizacijom kojoj ću se malo
više posvetiti nakon što doktoriram. Nadam se i radujem povezivanju znanosti i klinike, u
nadi da ću svoj rad i saznanja
iz laboratorija moći primjenjivati i u svojoj ambulanti budući da je smisao moje doktorske
disertacije bio pronaći promjene koje se dogode u organizmu prije nego što se razvije hipertenzija i njezine ostale
posljedice. Stoga bi bilo idealno te promjene otkriti i preduhitriti upravo na pedijatrijskoj populaciji s obzirom na to
da one vrlo vjerojatno nastaju
upravo u toj dobi zbog našega
načina života.

t Kako vidite budućnost
Medicinskoga fakulteta Osijek?
-Moja je slika poprilično idilična zbog velike ljubavi koju gajim prema MEFOS-u budući da
su tu krenuli moji prvi koraci, a
želim nastaviti koračati tu dok
god sam aktivna. Vjerujem da
se trebamo kao kolektiv usmjeriti na stručnost i savršenost u
dvjema ključnim stvarima koje
naš Fakultet čine kvalitetnijim,
a to su znanost i nastava. Primjerice, Medicinski fakultet
Split jedan je od fakulteta s najbrojnijom citiranošću i najboljim prosječnim impact factorom objavljenih radova. Voljela
bih da se jednoga dana možemo i mi pohvaliti time. Nadam
se da ćemo objavljivati više u
dobrim časopisima jer dobri
časopisi zahtijevaju i vrsne radove, a manje objavljivati prosječne radove samo radi stjecanja uvjeta za napredovanje. Uz
znanstvenu izvrsnost vjerujem
da će doći i nastavna izvrsnost
kako bismo studentima ponudili što bolju nastavu. Studenti su okosnica fakulteta i stoga
svaki predavač mora biti motiviran studentu prenijeti znanje, ali i motiviranost, želju da
nauče više. A upravo samo vrstan znanstvenik može biti vrstan predavač jer onaj koji gori
od želje da nešto istraži, koji i
sam svaki dan nešto novo spoznaje, samo on može imati taj
entuzijazam da mlade ljude
privuče k sebi svojom pričom.
To je upravo ono što je učinila moja mentorica doc. dr. sc.
Ana Stupin kada sam ja bila
studentica druge godine i slušala fiziologiju, a to bi trebao
činiti svaki predavač bez iznimke. Upravo tomu i ja stremim.

Izv. prof. art. Stanislav Marijanović dobitnik godišnje
nagrade „Grigor Vitez“ za dječju književnost i ilustraciju

Nagradu dobio za
ilustraciju slikovnice
„Ogrlica sva od naših lica“
Darko KOVAČEVIĆ
Izv. prof. art. Stanislav Marijanović s Odsjeka za vizualne
i medijske umjetnosti Akademije za umjetnost i kulturu
u Osijeku jedan je od dobitnika nagrade „Grigor Vitez“,
godišnje nagrade za najbolja
ostvarenja u dječjoj književnosti i ilustraciji u 2018. godini. Nagradu mu je dodijeljena za ilustraciju slikovnice
„Ogrlica sva od naših lica“,
a uručena mu je u travnju
2019. u Zagrebu na svečanosti dodjele 52. ugledne i najstarije hrvatske nagrade za
dječju književnost i ilustraciju koju je 1968. utemeljio Savez društava „Naša djeca“.
Stanislav Marijanović rođen je 1957. u Tomislavgradu (BiH). Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti
u Zagrebu u klasi profesora
Alberta Kinerta i na ENSBA
u Parizu kao slobodni slušatelj u klasi profesora Vladimira Veličkovića. Profesionalno
grafičarsko iskustvo stekao je
u atelijerima u Francuskoj,
Danskoj, Argentini, Njemačkoj i Belgiji. Autor je suhe
akvatinte, inovativne metode
umjetničkoga dubokog tiska.
Uz grafiku bavi se skulpturom, ilustracijom i književ-

nošću za mlade. Gotovo 25
godina djelovao je kao slobodan umjetnik, pretežito u
Grčkoj i Francuskoj, a danas
radi na AUK-u Osijek. Jedan
je od osnivača i voditelj Međunarodne radionice umjetničke grafike u Osijeku te
jedan od osnivača diplomskoga sveučilišnog studija
Ilustracija na osječkoj Akademiji. Autor je 13 knjiga (tekst,
ilustracije i oprema), od kojih
su neke prevedene na dvadesetak jezika, ukupno oko 80
izdanja u 23 zemlje. Do sada
je realizirao više od 40 samostalnih i sudjelovao na više
od 150 skupnih izložbi diljem
svijeta. Za svoj umjetnički
rad dobio je brojne nagrade
te je odlikovan zlatnom medaljom „Mériteet Dévouement Français“ za umjetnički rad i djelovanje u području
grafike.

obrazloženje nagrade
l U obrazloženju ovogodišnje nagrade, među ostalim, piše:
„(…) Stanislav Marijanović ne samo da stvara iznimno zanimljivo oblikovane likove, koji svojom jasnoćom u detaljima
i duhovitim transformacijama poznatih oblika zadržavaju
pozornost promatrača, nego je podjednako vješt u stvaranju priče u stihovima koja je podloga za njegovu likovnu interpretaciju s prepoznatljivim rukopisom. Čitavu publikaciju
odlikuje dobar osjećaj za format i uravnotežen odnos tekstualnog i likovnog dijela. Svaka stranica ima vlastiti karakter
koji je odlično integriran u cjelinu priče, doista poput ogrlice
iz naslova. Marijanović majstorski barata tehnikom akvareliranog crteža, iznimnom vještinom karakterizacije likova,
maštovitim disproporcijama kao i profinjenim koloriranjem
kojim dovršava stvaranje specifičnog ugođaja koji će mlada
publika zasigurno pamtiti i dugo vremena nakon djetinjstva“.

impressum
• Uprava: Bojan DIVJAK (predsjednik), Ivan ŠIMIĆ, (član) , Marijan BELJAN, (član)
• Glavni urednik: Bojan DIVJAK
• Urednik Sveučilišnog glasnika: Tomislav LEVAK, mag. cult.
• Suradnici: prof. dr. art. Robert RAPONJA, dr. sc. Damir ŠPANIĆ, Lidija Getto,
prof. univ. spec. mr. sc. Dragica STEINDL, Kristina KOVAČEVIĆ
• Lektor: doc. dr. sc. Borko BARABAN
• Fotografije: Davor KIBEL, Gojko MITIĆ, Gordan PANIĆ, Zdenko PUŠIĆ, Josip
ŠERI, Željko ŠEPIĆ, Andrea ILAKOVAC, Marko MRKONJIĆ i arhiva Glasa Slavonije
• Grafički urednik: Ivana KAINZ
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dija i racionalnom raspolaganju ljudskim resursima.
Osječku akademsku zajednicu
čine 20 084 člana, od toga 18
181 student i 1903 zaposlenika
na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i ustrojbenim jedinicama Sveučilišta,
a u sveučilišnim je infrastrukturnim ustanovama 219 zaposlenika. U nastavnoj djelatnosti sudjeluje 1287 nastavnika i
suradnika, od čega su u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 802
nastavnika. Na akademskoj
svečanosti u povodu proslave
Dana Sveučilišta, održanoj 28.
svibnja 2019., dodijeljeno je
46 potvrdnica redovitim profesorima koji su potvrđeni odlukama Senata u razdoblju od
svibnja 2018. do svibnja 2019.
godine.

2018./2019. na osječkom Sveučilištu studira ukupno 18 181
student, od čega 16 464 na sveučilišnim studijima i 1717 na
stručnim studijima. Senat je 26.
ožujka donio Odluku o dodjeli
stipendija i potpora prema kategorijama: 55 stipendija za izvrsnost, pet stipendija studentima aktivnim športašima te 63
stipendije i potpore studentima
u stanju socijalne potrebe što je
ukupno 123 stipendije i potpore. Na akademskoj svečanosti
28. svibnja 2019. dodijeljeno je
50 rektorovih nagrada u iznosu od dvije tisuće kuna. Za izvrsne seminarske radove ukupno
je nagrađeno 26 studenata, za
izvrstan uspjeh na studiju nagrađeno je 15 studenata te 6 studenata za stručne i znanstvene
radove, odnosno tri studenta za
umjetnička ostvarenja.
Sustav kvalitete na Sveučilištu
vodi sveučilišni Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokoga obrazovanja koji provodi Jedinstvenu sveučilišnu
studentsku anketu. U posljednjoj anketi sudjelovao je 11 191
student, što je 68 % ukupnoga broja, a prosječna je ocjena
na razini cijeloga Sveučilišta za
nastavnike i suradnike 4,6. Na
sastavnicama se provode i dodatne studentske evaluacije različitih vidova studiranja. Centar pruža i usluge karijernoga
savjetovanja kao jednu od svojih brojnih aktivnosti. U razdoblju od 13. do 17. svibnja 2019.
održan je prvi Tjedan karijera u
cilju razvoja karijera naših studenata i njihovo povezivanje s
poslovnim sektorom.
Na našim sastavnicama izvode
se 82 programa cjeloživotnoga učenja, a u prethodnoj akademskoj godini Senat je odobrio sedam novih programa
cjeloživotnoga učenja. Odbor
za statutarna i pravna pitanja utvrdio je 15. travnja 2019.
Nacrt prijedloga Pravilnika o
cjeloživotnom učenju. Navedeni Pravilnik u okviru provedbe funkcionalne integracije predlaže se kao jedinstven
Pravilnik za sve znanstveno/
umjetničko-nastavne sastavnice našeg Sveučilišta. Završena
je javna rasprava i u lipnju se
očekuje na Senatu usvajanje
Pravilnika.
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Obilježena 44. akademska
godina od osnutka Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku
REKTOR PROF. DR. SC. VLADO GUBERAC: „U PRETHODNE 44 AKADEMSKE GODINE OSJEČKO
SVEUČILIŠTE SVOJ RAZVOJ TEMELJI NA BOGATOM KULTURNOM I POVIJESNOM NASLJEĐU
U UŽEM REGIONALNOM KONTEKSTU I ŠIREM (SREDNJO)EUROPSKOM KONTEKSTU“
Sastavnice Sveučilišta

albert oswald

albert oswald

S

redišnja
proslava
i svečana sjednica
Senata
Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u
povodu Dies academicus, odnosno ovogodišnjega obilježavanja Dana Sveučilišta u Osijeku, održana je dana 29. svibnja
2019., također u Auli Sveučilišta u Osijeku.
Prof. dr. sc. Vlado Guberac,
rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
održao je prigodni govor koji
je ovdje prenesen u cijelosti:
„Iznimna mi je čast i osobito
zadovoljstvo u ovoj svečanoj
prigodi predstaviti Vam Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 44. akademskoj
godini od njegova osnutka i u
312. godini visokoga školstva
u Osijeku. I danas s ponosom
ističem da naše Sveučilište već
29 godina nosi ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Njegovo ime ulazi u red hrvatskih velikana i zauzima jedno
od najvažnijih mjesta u hrvatskoj povijesti. Časno ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera u nazivu našega Sveučilišta
stalni je podsjetnik za cjelokupnu osječku akademsku zajednicu da znanstveni i nastavni
rad treba biti na dobrobit svojega naroda i na dobrobit Sveučilišta.

Tri stoljeća povijesti
Naše sveučilište baštini tri stoljeća dugu povijest visokoga
obrazovanja u Osijeku. Upravo ovdje u baroknoj Tvrđi
osnovana je 1707. godine prva
visoka bogoslovna škola, odnosno filozofsko učilište. Ponosni samo i na više od dva
stoljeća visokoga obrazovanja
u Đakovu. Dijecezansko bogoslovno učilište Biskupijskoga sjemeništa u Đakovu osnovao je utemeljitelj Sjemeništa,
đakovački biskup Antun Mandić 1806. godine, a danas Katolički bogoslovni fakultet u
Đakovu nastavlja tradiciju visokoga obrazovanja u nadbiskupijskom i metropolitanskom središtu. Nastavljajući
tradiciju triju stoljeća visokoga obrazovanja, Sveučilište u
Osijeku osnovano je 31. svibnja 1975. godine. U prethodne
44 akademske godine osječko
Sveučilište svoj razvoj temelji
na bogatom kulturnom i povijesnom nasljeđu u užem re-

gionalnom kontekstu i širem
(srednjo)europskom kontekstu. Nastoji očuvati tradicijske
vrijednosti i posebnosti visokoga obrazovanja.
Utjecaj Sveučilišta na razvoj
istočne Hrvatske temelji se na
obrazovanju profesora, učitelja i inženjera u tehničkim i
biotehničkim znanostima kao
i ekonomista, pravnika, liječnika, teologa, psihologa, pedagoga, filozofa, kulturologa i
umjetnika. Od njegova osnutka do danas diplomiralo je 76
412 studenta što je izniman doprinos društvenom i gospodarskom razvoju istočne Hrvatske.

Akademski stupanj doktora
znanosti stekao je 1221 doktorand što predstavlja izniman
doprinos razvitku znanosti.
Osječko Sveučilište jedino je
Sveučilište koje teško stradava
u Domovinskom ratu te danas
s posebnim pijetetom odajemo
počast našim poginulima (24
studenta i pet sveučilišnih nastavnika) koji su položili svoje
živote u obrani Domovine. Materijalna šteta koju su pretrpjeli osječki fakulteti procijenjena
je na 15 milijuna eura. U razdoblju nakon Domovinskoga rata
naše Sveučilište imalo je obnovu i razvoj, moralo je prvo ob-

noviti fakultetske zgrade i sveučilišne prostore te istovremeno
pristupiti modernom ustrojavanju Sveučilišta.
U prethodna tri desetljeća Sveučilište se obnovilo, izgradilo
i doživjelo mnogo znakovitih
promjena – u svojem ustroju,
novim fakultetima i odjelima,
novim studijskim programima,
važnim kapitalnim ulaganjima
što je posebice vidljivo u obnovi i izgradnji osječkoga sveučilišnog kampusa.
Danas smo u zajednici europskih naroda i europskih sveučilišta te je uvijek i iznova potrebno istaknuti da znanstvena

istraživanja hrvatske povijesti, društva i kulture moraju
biti važna sastavnica istraživačkoga prostora. Kultura je
u središtu svakoga razvoja te
obilježava društvo i društvene skupine, a u globalizacijskim procesima hrvatskoj baštini mora se posvetiti posebna
pozornost kako bi se sačuvala
hrvatska samobitnost i nacionalna prepoznatljivost. U hrvatskoj zajednici sveučilišta
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jedno je od
osam hrvatskih javnih sveučilišta i jedino Sveučilište u istočnoj Hrvatskoj.

U
akademskoj
godini
2018./2019. naše Sveučilište
ima 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, od
toga 12 fakulteta, jednu akademiju i četiri sveučilišna odjela,
a u sastavu su Sveučilišta i tri
infrastrukturne ustanove: dva
studentska centra u Osijeku i
Slavonskom Brodu te Gradska i
sveučilišna knjižnica Osijek kao
i dva trgovačka društva, Tera
Tehnopolis d.o.o. i Obnovljivi
izvori energije d.o.o. U sastavu su Sveučilišta tri sveučilišna
centra: Centar za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, Znanstveni
centar za personaliziranu brigu o zdravlju te Centar za integrativnu bioetiku.
U dogovoru s Nadbiskupijom i
Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu u planu je konačno ustrojavanje Centra ili
prvoga sveučilišnog instituta
za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayera i crkvenoj povijesti.
U prethodnih godinu dana valja istaknuti da su učinjeni bitni pomaci u ustroju Sveučilišta i 24. siječnja 2018. godine
provedena je prva statusna
promjena na Sveučilištu tako
da se sveučilišni Odjel za kulturologiju pripojio Umjetničkoj akademiji, a spajanjem podružnice i ustanove ustrojena
je jedna ustanova i prva umjetničko-nastavna i znanstvenonastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku – Akademija za umjetnost i kulturu. Statusna promjena doprinosi razvoju umjetnosti, kulture, pokretanju
novih sveučilišnih studija, a
sve u smislu jače prepoznatljivosti Akademije kao pokretača novih kulturnih vrijednosti
u regionalnom i širem europskom kontekstu. Zatim je potrebno istaknuti da je u ovoj
akademskoj godini nastavljeno
ustrojavanje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo koji
je osnovan 25. svibnja 2017., i
to statusnom promjenom podjele jednoga fakulteta na dva:
Medicinski fakultet i Fakultet
za dentalnu medicinu i zdravstvo. Istovremeno je odlukom
Senata od 25. rujna 2018. proveden i oblik spajanja navedenih fakulteta tako da izvode
zajedničke poslijediplomske
specijalističke studije što doprinosi kvaliteti izvođenja stu-

Upravljanje
ljudskim resursima
U području upravljanja ljudskim resursima treba istaknuti
da su 28. prosinca 2018. na zajedničkoj sjednici Senat i Sveučilišni savjet donijeli Izvješće
o realizaciji Plana upravljanja
ljudskim resursima Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u
2018. godini. U 2018. realizirano je ukupno 171 napredovanje
nastavnika i suradnika, 61 zapošljavanje nastavnika i suradnika
te 36 zapošljavanja laboranata
i tehničara kao i stručno-administrativnoga i tehničkoga i pomoćnoga osoblja. Provedena
je promjena strukture radnoga
mjesta, odnosno napredovanje
nenastavnoga osoblja za 28 zaposlenika te je u okviru Sveučilišta ostvareno 50 prijelaza s
jedne sastavnice na drugu.
Nastavna djelatnost temelji se
na izvođenju nastave na ukupno 121 studiju. Od toga je 110
sveučilišnih studija – 47 preddiplomskih studija, šest integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, 57 diplomskih
studija te devet preddiplomskih
stručnih studija i dva specijalistička diplomska stručna studija.
U
akademskoj
godini
albert oswald

SREDIŠNJA PROSLAVA DANA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA
STROSSMAyERA U OSIJEKU I SVEČANA SJEDNICA SVEUČILIŠNOgA SENATA

Znanstveno-istraživačka
djelatnost
Znanstveno-istraživačka djelatnost temelji se na ukupno 310
projekata koji obuhvaćaju interne znanstvenoistraživačke
projekte Sveučilišta, projekte
Hrvatske zaklade za znanost te
znanstvenoistraživačke i stručne projekte na nacionalnoj i
međunarodnoj razini. Posebno
treba istaknuti da je Sveučilište
na temelju Internoga natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata u vrijednosti 1,5 milijuna
kuna, u okviru četiriju skupina –Interdisciplinarni istraživački projekti, Istraživački projekti, Projekti s gospodarstvom
i Projekti mladih istraživača –
dodijelilo sredstva za ukupno
38 projekata.
Europska je komisija našem
Sveučilištu produljila priznanje Povelja za izvrsnost u istraživanju na razdoblje od tri
godine (do travnja 2022.). Priznanje dodjeljuje Europska komisija istraživačkim institucijama koje su ostvarile važan
napredak u primjeni Europske povelje za istraživače i Kodeksa za zapošljavanje istraživača, odnosno institucijama
koje se pridržavaju dokumenata i standarda koje je propisala Europska unija, a vezane su
uz uvjete rada i zapošljavanje
istraživača.
Na Sveučilištu je ustrojeno
ukupno 18 doktorskih studija.
Od toga se 12 izvodi na znanstveno-nastavnim sastavnicama, a na Sveučilištu se izvodi
pet interdisciplinarnih doktorskih studija, od čega tri u Doktorskoj školi. Zajednički doktorski studij Matematike izvodi
Odjel za matematiku u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci,
Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zagrebu. Na Sveučilištu se izvodi 35 poslijediplomskih specijalističkih studija. U
prethodne 44 godine promovirano je 1154 doktora znanosti,
a 26. travnja 2019. promovirano je 65 doktora znanosti i dva
doktora umjetnosti što je ukupno 1221 doktor znanosti i umjetnosti.
U okviru međunarodne i međusveučilišne suradnje osječko

je Sveučilište potpisalo ugovore sa 63 partnerske visokoškolske ustanove u 25 zemalja. Na
temelju Erasmus povelje za visoko obrazovanje i provedenih
natječaja, Sveučilište u Osijeku
ostvaruje Erasmus+ mobilnost
studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja. U odlaznoj
mobilnosti studenta u razdoblju od 2008. do 2018. godine
sudjelovalo je 788 studenata, a
u prethodnoj akademskoj godini u Erasmus razmjeni sudjelovalo je 115 studenata Sveučilišta u Osijeku.
U sedmoj godini organiziranja dolazne mobilnosti strani
studenti studirali su na 13 sastavnica osječkoga Sveučilišta.
Najveći se broj odlučio za kolegije na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu (34,2 %). Najveći je broj mobilnosti (66,6 %)
u svrhu održavanja nastave. U
akademskoj godini 2017./2018.
nastavu je održalo ukupno 40
inozemnih profesora na osam
sastavnica, a u svrhu stručnoga usavršavanja u navedenom
razdoblju realizirana je dolazna mobilnost 63 osoba, a 34
osobe bile su na stručnom usavršavanju na deset sastavnica
osječkoga Sveučilišta.
U
akademskoj
godini
2018./2019. nastavljena je realizacija Programa kapitalnih investicija II. faze izgradnje sveučilišnoga kampusa i ostalih
investicija u sklopu obnove i
razvoja Sveučilišta:
l Projekt „Izgradnja zgrade,
infrastrukture i okoliša studentskoga paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“ u
iznosu 174.300.000,00 kuna s
PDV-om;
l Izgradnja zgrade „Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar Osijek“ u iznosu
41.802.658,00 kuna iz kredita – predviđena je izgradnja u
dvjema fazama;
l Projekt „Medikopolis“ –
Znanstveno-istraživački centar
Medicinskoga fakulteta Osijek – cilj je projekta unaprjeđenje i održivost integrirane
zdravstvene zaštite i skrbi osoba treće životne dobi te jačanje istraživačkih kapaciteta u

znanstvenom području biomedicine i zdravstva;

prigodan
umjetnički
program
„umjetniCi
strossmayeru“
l Na svečanoj sjedni Senata
Sveučilišta održan je prigodan
umjetnički program „Umjetnici Strossmayeru“. Kratka
kazališna forma „Umjetnici
Strossmayeru“ autorice Marijane Nole slavi uzvišene ideje
biskupa Josipa Jurja Strossmayera, idejnoga začetnika
i materijalnoga utemeljitelja
visokoga školstva u Hrvatskoj.
Strossmayer je nadrastao svojim služenjem narodu i Bogu
potrebu ostvarivanja osobne karijere, slijedio je misiju,
posvetio joj se i, služeći njoj,
poticao je druge da krenu putem znanja i djelovanja, da se
realiziraju i doprinose dobrobiti zajednice na svim poljima. To je tajna njegove veličine, njegova nepokolebljivoga
djelovanja. Studenti glume
Odsjeka za kazališnu umjetnost Akademije za umjetnost
i kulturu u Osijeku – Marijin
Kuzmičić, Toni Leaković, Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak,
Matilda Fatur, Silvijo Švast,
Mihael Eliaš, Jura Ruža i Šime
Rabar – pod mentorskim vodstvom umjetničke suradnice
Katice Šubarić i izv. prof. art.
Tatjane Bertok Zupković, te
studenti Odsjeka za instrumentalne studije, Renato
Škarec, Domagoj Rodić, Ivan
Antičević, Slaven Szabo, Tomislav Fajfar, Martin Marijanović
i Danijela Jari, pod vodstvom
asistenta Tihomira Ranogajca,
a u režiji red. prof. art. Roberta
Raponje, iz današnje perspektive gledajući na osobu biskupa Josipa Jurja Strossmayera,
velikoga vizionara i mecene
hrvatske kulture, obrazovanja i umjetnosti, ističu kako je
njegova uloga bila epohalna,
s nemjerljivim doprinosom
baštini i ugledu hrvatskoga
naroda.

prigodna
publikacija u
povodu dana
sveučilišta
l U povodu 44. akademske
godine osječkoga Sveučilišta
i 312. godine visokoga školstava Sveučilište je objavilo
prigodnu publikaciju koja sadrži kratku povijest Sveučilišta te ustroj Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019.
kao i pregled nastavne i
znanstvene djelatnosti, međunarodne i međusveučilišne suradnje, obnovu i razvoj i
osnovne odrednice daljnjega
razvoja Sveučilišta. U publikaciji su objavljeni kratak prikaz
sveučilišnih djelatnosti te statistički pokazatelji, ali između
redova su zajedništvo, bogatstvo sadržaja akademskoga života te nastojanja da se
očuvaju tradicijske vrijednosti kao i posebnost i identitet
Sveučilišta u Osijeku.

l Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva – ZICER; jedna od ključnih aktivnosti ZICER-a bit će
i suradnja s gospodarstvom
provedbom razvojnih i primijenjenih istraživanja te transferom znanja u gospodarstvo.
Tim projektom osigurala bi se
izgradnja pametne nula-energetske zgrade, bruto površine
oko 17 000 četvornih metara,
što bi osiguralo kvalitetne prostore i opremu za provođenje
vrhunskih istraživanja, objedinile bi se etablirane istraživačke grupe u okviru Fakulteta
elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek i omogućilo opremanje više od 30 laboratorija sofisticiranom opremom u
okviru znanstveno-istraživačkoga centra ZICER;
l Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i „Centar za inovacije i transfer tehnologija
za održivu proizvodnju hrane
i nutricionizam”. Rascjepkanost fakulteta na trima lokacijama, nedostatak prostora za
vrhunsku znanstvenu opremu
te nedovoljna razvijenost istraživačke strukture smetnja su
dugoročnom napretku. Sukladno tomu, Sveučilište u Osijeku
namijenilo je lokaciju u sveučilišnom kampusu za izgradnju zgrade fakulteta i Centra za
inovacije i transfer tehnologija
za održivu proizvodnju hrane i
nutricionizam.

Jedinstveno i
usklađeno djelovanje
Na temelju svih pokazatelja
vidljivo je da osječko Sveučilište ima jedinstveno i usklađeno djelovanje u provedbi
funkcionalne integracije što
se ogleda u uspostavljenom
pravnom okviru koji omogućava provođenje različitih mjera koje doprinose razvoju Sveučilišta i njegovih sastavnica,
a prema svim pokazateljima
omogućuje dobro upravljanje
Sveučilištem. Uzimajući u obzir strateške ciljeve vezane uz
razvoj ljudskih resursa, a posebice ojačavanje znanstvenonastavne i umjetničko-nastavne strukture te uvažavajući
odrednice nacionalne Strategije, potrebno je u sljedećem razdoblju provesti funkcionalnu
integraciju i to umrežavanjem
pojedinih sastavnica i provedbom statusnih promjena Sveučilišta.
Uz kratak prikaz osječkoga
Sveučilišta, izraze zahvalnosti upućujem našim prethodnicima za trostoljetnu povijest
visokoga školstva, a posebice
osnivateljima osječkoga Sveučilišta. Izraze zahvalnosti
upućujem Vladi Republike
Hrvatske, našem resornom Ministarstvu, Hrvatskom saboru,
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Rektorskom zboru, a posebice Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku te
svim slavonskim županijama i
gradovima na potpori i suradnji u prethodnim akademskim
godinama. Iskrenu zahvalnost
i duboko poštovanje izričem
svim upravama naših sastavnica i svim članovima osječke
akademske zajednice na njihovu doprinosu u razvoju našega
Sveučilišta.“
(Sveučilište u Osijeku)
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Pregled sveučilišnih nastavnika prema znanstvenim područjima
i znanstvenim poljima potvrđenih u znanstveno-nastavno zvanje
redovitih profesora u razdoblju svibanj 2018. – svibanj 2019.

TEMA BROJA

l 1. IVANA JOBST, studentica II. godine diplomskoga
sveučilišnog studija Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za
izvrstan seminarski rad iz
predmeta Statističke metode
u istraživanju tržišta naslovljen: „Društveno odgovorna
uloga visokoobrazovne ustanove u institucionalizaciji
kreativne industrije“.
l 2. ANDREA BABIĆ, KARLA BILANDŽIĆ, ANA KOVAČIĆ i MATEA STJEPANOVIĆ,
studentice II. godine diplomskoga sveučilišnog studija

l 17. VEDRAN NEMET, student VI. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
Medicina na Medicinskom
fakultetu Osijek, za postignut
uspjeh na studiju, prosjek
ocjena 5,00.
l 18. MAJA JIROUŠ, studentica II. godine diplomskoga
sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika na Medicinskom fakultetu
Osijek, za postignut uspjeh
na studiju, prosjek ocjena
4,885.

dodjela rektorovih nagrada odabranim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Marketing na Ekonomskom
fakultetu u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Marketinško planiranje
naslovljen: „Marketing plan
za Osea Design“.

čilišnog studija Sestrinstvo
na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za
završni rad naslovljen „Kvaliteta života bolesnika u stacionarnoj palijativnoj skrbi“.

l 3. VINKO BOŽIĆ, student
II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Bilinogojstvo
na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, za
postignut uspjeh na studiju,
prosjek ocjena 5,00.

l 8. MARKO ALEKSIJEVIĆ,
student II. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na
Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za
postignut uspjeh na studiju,
prosjek ocjena 4,790.

l 4. KATARINA KAPULAR,
studentica III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer
Hortikultura, na Fakultetu
agrobiotehničkih znanosti u
Osijeku, za postignut uspjeh
na studiju, prosjek ocjena
4,727.
l 5. BORNA BIRO, student II.
godine diplomskoga sveučilišnog studija Elektrotehnika,
smjer Komunikacije i informatika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,
za izvrstan seminarski rad iz
predmeta Primjena mikroupravljačkih sustava naslovljen „Vremenska stanica“.
l 6. ANAMARIJA BLAVICKI i SLAVEN IVIĆ, studenti diplomskoga sveučilišnog
studija Elektrotehnika, smjer
Komunikacije i informatika
na Fakultetu elektrotehnike,
računarstva i informacijskih
tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Internet objekata naslovljen „SmartLock“.
l 7. ŽELJKO MUDRI, student
I. godine diplomskoga sveu-

l 9. SELINA GELI, studentica V. godine integriranoga
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog
studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u
Osijeku, za postignut uspjeh

na studiju, prosjek ocjena
4,653.
l 10. GABRIJELA GREGIĆ,
ZRINKA VISKOVIĆ, NINA TOPALOVIĆ i MARIJA JELČIĆ,
studentice V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu
za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za izvrstan
seminarski rad iz predmeta
Zavičajni idiomi naslovljen
„Govor Bačkoga Monoštora“.
l 11. DINO MATAZ, student
II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Hrvatski
jezik i književnost i Povijest
na Filozofskom fakultetu Osijek, za dokumentarni film
„Orahovica u Domovinskom
ratu“.

„vaši su iZvrsni reZultati i
potvrda našega nastavnog rada“
l U svojem govoru dobitnicima rektorove nagrade rektor je sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac, među ostalim, naglasio i kako je „ova akademska svečanost posvećena njima i njihovom uspješnom studiranju i izvrsnim rezultatima koje su ostvarili
tijekom svojega studija“. „svaka nova generacija studenata nov je
izazov za sveučilišne nastavnike, a vaši su izvrsni rezultati i potvrda
našega nastavnog rada. Dragi studenti, budite odlučni kao što ste
bili pri odabiru svojega studija i nastavite s istom odlučnošću jer
vaš ustrajni rad i entuzijazam prema postizanju izvrsnosti potvrđuje i vaša ovogodišnja Rektorova nagrada. Čast mi je i ugodna dužnost uime Senata uputiti vam iskrene čestitke sa željom da vam ova
nagrada bude poticaj u daljnjem studiranju i radu. Čestitam svim
studentima koji su napisali izvrsne seminarske radove te realizirali
seminarske projekte, stručne radove i umjetnička ostvarenja, a čestitam i za postignut izvrstan uspjeh tijekom studija. Riječi zahvalnosti upućujem vašim profesorima koji su prepoznali vaš rad i poticali vas u ostvarivanju iznimnih postignuća tijekom vašega studija.
Nadam se da ćete i nakon završetka studija cijeniti i koristiti znanje
koje ste stekli na Sveučilištu u Osijeku, a nadam se da će neki od vas
izabrati nastavni, znanstveni ili umjetnički rad na osječkom Sveučilištu te postati aktivni sudionici u daljnjem razvoju našeg Sveučilišta“, istaknuo je rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac.

l 12. DINA LULIĆ, studentica II. godine diplomskoga
sveučilišnog studija Engleski
jezik i književnost i Hrvatski
jezik i književnost te JELENA SUZIĆ, TENA VINKOVIĆ i
PETRA JOZIĆ, studentice II.
godine diplomskoga sveučilišnog studija Hrvatski jezik
i književnost i Povijest, za
zajednički seminarski rad iz
predmeta Metodika nastave
književnosti 2 naslovljen „Filozof iz Osijeka - mrežni časopis studenata Filozofskog
fakulteta“.
l 13. MARIO ARAČIĆ, DENIS
BERBIĆ, NEVENA ĆORALIĆ i
MIRELA TRAJANOVSKI, studenti I. godine diplomskoga
sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije na Građevinskom
i arhitektonskom fakultetu
Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi
II naslovljen „Sanacija mostova“.
l 14. ANA PERIĆ, studentica
III. godine preddiplomskoga
sveučilišnog studija Građevinarstvo, opći smjer, na Građevinskom i arhitektonskom
fakultetu Osijek, za izvrstan
seminarski rad iz predmeta
Betonske konstrukcije I naslovljen „Ispitivanje ponašanja modela betonskih konstrukcija u centrifugi“.
l 15. TOMISLAV VOJNIĆ MIJATOV, student V. godine integriranoga preddiplomskog
i diplomskog sveučilišnog
Filozofsko-teološkoga studija
na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,750.

l 19. BARBARA UDOVIČIĆ,
studentica II. godine integriranoga preddiplomskog
i diplomskog sveučilišnog
studija Pravo na Pravnom
fakultetu Osijek, za izvrstan
seminarski rad iz predmeta
Rimsko pravo naslovljen „Zakonsko nasljeđivanje“.
l 20. ANA-MARIJA DUKARIĆ, redovita studentica II.
godine diplomskoga studija Procesno inženjerstvo na
Prehrambeno-tehnološkom
fakultetu Osijek, za postignut
uspjeh na studiju, prosjek
ocjena 4,583.
l 21. DALIA BOŽANOVIĆ,
redovita studentica II. godine diplomskoga studija Prehrambeno inženjerstvo na
Prehrambeno-tehnološkom
fakultetu Osijek, za postignut
uspjeh na studiju, prosjek
ocjena 4,583.
l 22. TIN IKIĆ, student II.
godine diplomskoga sveučilišnog studija Strojarstvo,
smjer Konstruiranje i razvoj
proizvoda, na Strojarskom
fakultetu u Slavonskom Brodu, za postignut uspjeh na
studiju, prosjek ocjena 4,813.
l 23. ZVONIMIR KOVAČEV,
student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija
Strojarstvo, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda, na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,813.
l 24. JOSIPA ORŠOLIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija
Kazališna umjetnost, smjer
Gluma i lutkarstvo, na Aka-

l 27. NATAŠA KATANIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Biologija, znanstveni smjer, na
Odjelu za biologiju, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
l 28. IVANA MARTIĆ, studentica III. godine preddiplomskoga sveučilišnog
studija Fizika na Odjelu za
fiziku, za postignut uspjeh
na studiju, prosjek ocjena
4,667.
l 29. IRENA LUKANOVIĆ,
studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Fizika i informatika na Odjelu
za fiziku, za postignut uspjeh
na studiju, prosjek ocjena
5,00.
l 30. KRISTIJAN KONOPKA
i MARIO LOVRIĆ, studenti
III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju, za
stručni rad naslovljen „Odnos koncentracija O3 i NO2 u
prizemnom sloju atmosfere
iznad Zagreba, Osijeka i Dubrovnika“.
l 31. DOMINIK GOMAN,
FILIP BOLIĆ i MARINA SEKULIĆ, studenti III. godine
preddiplomskoga sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju za znanstveno-stručni rad naslovljen
„Mehanokemijska sinteza
kalcijevih oksalata“.
l 32. MARINA PIŠKORJANAC i ENA PRIBISALIĆ, studentice II. godine integriranoga preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na Odjelu
za matematiku, za izvrstan
seminarski rad iz predmeta
Matematički modeli naslovljen „Model detekcije dijabetesa“.
l 33. MATEJ PETRINOVIĆ,
student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija
Matematika, smjer Financijska matematika i statistika,
na Odjelu za matematiku,
za izvrstan seminarski rad
iz predmeta Matematičke financije naslovljen „Analiza
vrijednosti portfelja – Amazon, Coca-Cola, McDonald’s i
Microsoft“.
(Sveučilište u Osijeku)

Druga akademska svečanost u
povodu obilježavanja ovogodišnjega Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je također 28.
svibnja 2019. u Auli Sveučilišta
u Osijeku kada su dodijeljene
potvrdnice redovitim profesorima.
U razdoblju od svibnja 2018.
do svibnja 2019. godine potvrđeno je odlukama Senata Sveučilišta u Osijeku ukupno 46 redovitih profesora, od toga 28
u prvom izboru i 14 u trajnom
zvanju te četiri u naslovnom
zvanju u prvom izboru. U kratkom pregledu predstavljeni su
redoviti profesori prema znanstvenim područjima i poljima,
prema znanstveno-nastavnim
i znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta te
prema redoslijedu dodjele potvrdnica na sjednicama Senata
(tablica).
U prigodnoj sveučilišnoj publikaciji predstavljeni su svi
redoviti profesori s kratkim
životopisom te opisom znanstvenoga, odnosno umjetničkoga, nastavnoga i stručnoga
rada te institucijskim doprinosom.
Nazočnima se tom prigodom
obratio i rektor Sveučilišta u
Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac koji je, među ostalim,
istaknuo: „Ovogodišnja je akademska svečanost posvećena
20. dodjeli potvrdnica redo-

vitim profesorima na našem
Sveučilištu. Dodjela potvrdnica redovitim profesorima posebno je priznanje akademske zajednice svim redovitim
profesorima koji su stekli najviša zakonom utvrđena znanstveno-nastavna i umjetničkonastavna zvanja. Sveučilišni
nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga
profesora imaju poseban položaj ne samo o osječkoj akademskoj zajednici, već i u hrvatskoj
akademskoj i znanstvenoj zajednici. U slavljeničkom ozračju s ponosom ističem da je u
razdoblju od svibnja 2018. godine do svibnja 2019. Senat
Sveučilišta potvrdio izbor 46
redovitih profesora.
Uime Senata i u svoje osobno
ime upućujem iskrene čestitke svim redovitim profesorima
te izraze zahvalnosti na vašem
dosadašnjem
znanstvenom,
umjetničkom i nastavnom radu
kojim ste doprinijeli razvoju fakulteta, akademije i sveučilišnih odjela, znanstvene i umjetničke djelatnosti u pojedinim
znanstvenim i umjetničkim
područjima i poljima. Također
vam želim mnogo uspjeha u
daljnjem znanstvenom, umjetničkom i nastavnom radu koji
će biti na dobrobit osječke akademske zajednice”, zaključio
je rektor Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Vlado Guberac.
(Sveučilište u Osijeku)

albert oswald

O

l 16. MATEJA ŽIVKOVIĆ,
studentica V. godine integriranoga preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkoga studija
na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,540.

albert oswald

vogodišnja proslava Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku (Dies Academicus) održana je u povodu
obilježavanja 44. akademske
godine od osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku i 312. godine visokoga
školstva u Osijeku te 29. godine
otkako osječko Sveučilište nosi
ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera.
Dies Academicus započeo je
akademskom svečanosti dana
28. svibnja 2019. u Auli Sveučilišta u Osijeku na kojoj je rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Guberac dodijelio nagrade
studentima dobitnicima Rektorove nagrade u akademskoj
godini 2018./2019. Rektor Sveučilišta nagrađuje svake akademske godine za prethodnu
akademsku godinu po dva studenta sa znanstveno-nastavnih
i znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta u
Osijeku.
Rektorova se nagrada dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi
promicanja studentskoga stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiranju. Rektorova se
nagrada dodjeljuje studentima
koji imaju prosječnu ocjenu
4,5 ili višu ako se na znanstveno-nastavnim
sastavnicama
i znanstveno/umjetničko-nastavnoj sastavnici ne izrađuju
seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela. Rektorova se nagrada sastoji od
novčane nagrade u iznosu od
2000 kuna i priznanja. Ako je
nagrađeni rad djelo više studenata, novčani se iznos nagrade
dijeli na jednake dijelove.
Za izvrsne seminarske radove
ukupno je nagrađeno 26 studenata, za izvrstan uspjeh na
studiju nagrađeno je 15 studenata, šest je studenata nagradu
dobilo za stručne i znanstvene radove, a troje studenata za
umjetnička ostvarenja. Za akademsku godinu 2018./2019. nagrađeni su sljedeći studenti:

l 26. TAMARA ĐERĐ, studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Biologija, znanstveni smjer, na
Odjelu za biologiju, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kvantitativna biologija
II na hrvatskom i engleskom
jeziku naslovljen „Primjena
modela temeljenih na teoriji dinamičkih energijskih
budžeta (DEB) u ekotoksikologiji“.

Uručene potvrdnice za
46 redovitih profesora
Sveučilišta u Osijeku

Dodjela potvrdnica redovitim profesorima Sveučilišta u Osijeku
albert oswald

Ukupno 50 studenata Sveučilišta u
Osijeku dobilo je Rektorovu nagradu
u akademskoj godini 2018./2019.

l 25. MARIO ZBILJSKI, student II. godine diplomskoga
sveučilišnog studija Tamburaško umijeće na Akademiji za umjetnost i kulturu u
Osijeku, za solističke koncerte i nastupe u Hrvatskoj i
Austriji.

Druga akademska svečanost u povodu
ovogodišnjega Dana Sveučilišta u Osijeku

albert oswald

U OKVIRU PROgRAMA PROSLAVE DANA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
DODIJELJENA NAJVEćA SVEUČILIŠNA PRIZNANJA STUDENTIMA

demiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za ostvarene
uloge u dramskim i lutkarskim predstavama Akademije.

ZNANSTVENO PODRUČJE
ZNANSTVENO POLJE
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
1.02. FiZika
1. Prof. dr. sc. Marina ilakovac kveder
UkUPno Prirodne Znanosti: 2
2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
2.03. ELEKTROTEHNIKA
Prof. dr. sc. Marinko stojkov
trajno zvanje
Prof. dr. sc. damir Šljivac
Prof. dr. sc. Kruno Miličević
Prof. dr. sc. Željko Hederić
Prof. dr. sc. denis Pelin
Prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić
2.11. STROJARSTVO
Prof. dr. sc. Željko Ivandić

ZnanstVeno-nastaVna sastaVnica

odlUka senata

odjel za biologiju

5. lipnja 2018. naslovno zvanje, prvi izbor

strojarski fakultet
Fakultet elektrotehnike, računarstva
informacijskih tehnologija
Fakultet elektrotehnike, računarstva
informacijskih tehnologija
Fakultet elektrotehnike, računarstva
informacijskih tehnologija
Fakultet elektrotehnike, računarstva
informacijskih tehnologija
Fakultet elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija

11. srpnja 2018.,
i 25. rujna 2018., trajno zvanje
i 25. rujna 2018., prvi izbor
i 25. rujna 2018., prvi izbor
i 25. rujna 2018., prvi izbor

strojarski fakultet

Prof. dr. sc. Leon Maglić
strojarski fakultet
Prof. dr. sc. Pavo Baličević
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Katica Šimunović
strojarski fakultet
UKUPNO TEHNIČKE ZNANOSTI: 10
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
3.01. TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. Mariastefani antica
odjel za biologiju
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
3.02. KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. lada Zibar
Prof. dr. sc. Davor Jančuljak
Prof. dr. sc. Siniša Šijanović
Prof. dr. sc. Jerko Barbić
Prof. dr. sc. Ivan Mihaljević
Prof. dr. sc. Željka Vukšić
Prof. dr. sc. Adrijana Včev
Prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić
Prof. dr. sc. Mladen Bušić
Prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer

11. srpnja 2018., trajno zvanje
11. srpnja 2018., prvi izbor
28. studeni 2018., prvi izbor
24. travnja 2019., trajno zvanje

5. lipnja 2018., prvi izbor – naslovno
zvanje
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 11. ožujka 2019., trajno zvanje
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

11. srpnja 2018., prvi izbor
25. rujna 2018., trajno zvanje
25. rujna 2018., trajno zvanje
30. listopada 2018., trajno zvanje
30. listopada 2018., trajno zvanje

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

20. listopada 2018., trajno zvanje
20. listopada 2018., prvi izbor
30. listopada 2018., prvi izbor
28. studeni 2018., prvi izbor
28. studeni 2018., prvi izbor

3.03. JAVNO ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Prof. dr. sc. Josip Milas
Medicinski fakultet
UkUPno bioMedicina i ZdraVstVo: 12
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
4.01. POLJOPRIVREDA (agronomija)
Prof. dr. sc. Renata Baličević
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Aleksandar Stanisavljević
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Danijel Jug
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
4.05 PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Prof. dr. sc. Mirela Planinić
Prehrambeno-tehnološki fakultet
UKUPNO BIOTEHNIČKE ZNANOSTI: 7
5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
5.01. EKONOMIJA
Prof. dr. sc. Jadranka Deže
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Željko Požega
ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Dominika Crnjac Milić
Fakultet elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija
Prof. dr. sc. nataša Šarlija
ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Boris Crnković
ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. rajko odobaša
Pravni fakultet
Prof. dr. sc. domagoj sajter
ekonomski fakultet
5.02. PraVo
Prof. dr. sc. boris bakota
Pravni fakultet
5.04. INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. Darko Dukić
Odjel za fiziku
Prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković
Filozofski fakultet
UkUPno drUŠtVene Znanosti: 11
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
6.01. FILOZOFIJA
Prof. dr. sc. Marijan krivak
Filozofski fakultet
6.03. FILOLOGIJA
Prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
Filozofski fakultet
UKUPNO HUMANISTIČKE ZNANOSTI: 2
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
7.01. KAZALIŠNA UMJETNOST (scenske i medijske umjetnosti)
1. red. prof. dr. art. robert raponja
akademija za umjetnost i kulturu
UKUPNO UMJETNIČKO PODRUČJE: 1
8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
1. 05. BIOLOGIJA
5.07. PEDAGOGIJA
1. Prof. dr. sc. irella bogut
sVeUkUPno - 46 redovitih profesora

24. travnja 2019., naslovno zvanje –prvi
izbor

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

25. rujna 2018., prvi izbor

30. listopada 2018., prvi zbor
30. siječnja 2019., prvi zbor
26. ožujka 2019., trajno zvanje
26. ožujka 2019., trajno zvanje
26. ožujka 2019., trajno zvanje
24. travnja 2019., prvi izbor
24. travnja 2019., prvi izbor

11. srpnja 2018., prvi izbor
11. srpnja 2018., prvi izbor
11. srpnja 2018., prvi izbor
25. rujna 2018., prvi izbor
25. rujna 2018., trajno zvanje
11. ožujka 2019., prvi izbor
24. travnja 2019., prvi izbor
24. travnja 2019., prvi izbor
25. rujna 2018., prvi izbor
5. lipnja 2018., prvi izbor
24. travnja 2019., prvi izbor

25. rujna 2018., prvi izbor
26. ožujka 2019., prvi izbor

30. listopada 2018., prvi izbor

25. rujna 2018., prvi izbor

GLAS SLAVONIJE

12
Međunarodni znanstveni skup 7th International Scientific Colloquium Mathematics and Children

Izneseni rezultati istraživanja
provedenih u šest europskih država

Zdenka KOLAR-BEGOVIĆ
U organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u
Osijeku (FOOZOS) i Odjela za
matematiku Sveučilišta u Osijeku 24. i 25. svibnja 2019. na
FOOZOS-u je održan međunarodni znanstveni skup 7th International Scientific Colloquium Mathematics and Children,
founded by Margita Pavleković.
To je sedmi u nizu skupova koji
se održavaju svake druge godine, počevši od 2007. Sudionici
su skupa znanstvenici čije područje znanstvenoga interesa uk-

ljučuje istraživanja u području
nastave matematike i primjene
informacijsko-komunikacijskih
tehnologija (IKT-a) u nastavi. Razvoj tehnologije mijenja tradicionalne poglede na kurikul, podučavanje, nastavu i učenje, a
u takvoj situaciji javljaju se različita pitanja o njihovim najprikladnijim oblicima. Na skupu su
izneseni i predstavljeni rezultati istraživanja i prijedlozi za poboljšanje nastave i učenja matematike u šest europskih zemalja:
Njemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj. U više od 30
izlaganja autori su dali uvid u na-

čine izvođenja nastave matematike na svim razinama obrazovanja te smjernice za uvođenje
inovativnih načina podučavanja u vremenu koje karakteriziraju brze tehnološke promjene
i gospodarski razvoj. Zanimljiva
predavanja održale su plenarne
predavačice prof. dr. sc. Tatjana
Hodnik s Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i prof.
dr. sc. Sanja Rukavina s Odjela
za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Radovi koji su u recenzentskom postupku pozitivno ocijenjeni objavljeni su u monografiji
„Towards New Perspectives on
Mathematics Education“ čije
su glavne urednice prof. dr. sc.
Zdenka Kolar-Begović, izv. prof.
dr. sc. Ružica Kolar-Šuper i doc.
dr. sc. Ljerka Jukić Matić. Sudionici skupa imali su prigodu razmijeniti iskustva i više se družiti
tijekom posjeta Vinkovcima.
Organizaciju skupa poduprli su
Osječko-baranjska županija, Turistička zajednica grada Vinkovaca i Žito grupa. Informacije o
skupu dostupne su na mrežnoj
stranici http://intcollmathchild.
mathos.hr.

NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU SJEDNICA
MATIČNOGA ODBORA ZA POLJE KEMIJE
Zorana KOSTADINOVIĆ
U organizaciji Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeka i pročelnika
Odjela izv. prof. dr. sc. Berislava Markovića Matični odbor
(MO) za polje kemije Agencije
za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) održao je 14. svibnja 2019. svoju 12. sjednicu u
zgradi Rektorata Sveučilišta u
Osijeku.
Novim programom MO-a za polje kemije, koji sadrži i održavanje sjednica izvan Ministar-

stva znanosti i obrazovanja RH,
ostvaruje se tješnja suradnja sa
sveučilištima i znanstvenim institutima u Hrvatskoj. Tijekom

boravka u Osijeku članovi Odbora posjetili su i odlično uređene istraživačke laboratorije
i praktikume Odjela za kemiju.

Umrežavanje studenata teoloških
fakulteta s ovoga područja
jade „Identitet i poslanje teologa danas“ obuhvatila je šest
raznovrsnih tema i izlagača pri
čemu je student pete godine filozofsko- teološkoga studija Tomislav Vojnić Mijatov održao
izlaganje na temu „Homoseksualnost – stvarnost koja nas
okružuje“.
S obzirom na ograničen broj
sudionika, KBF u Đakovu predstavljali su studenti četvrte godine (Robert Erk, Antun Nikolić i Ivana Žavcar) te studenti
pete godine (Tomislav Vojnić
Mijatov, Domagoj Brkić, Maurizio Rezo te Slađana Bradarić).
SLAĐANA BRADARIĆ

Studenti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu sudjelovali su na prvoj međunarodnoj Teologijadi održanoj 3. i
4. svibnja 2019. na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Posrijedi je intelektualno-duhovni susret studenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini u organizaciji Studentskoga
zbora KBF-a u Zagrebu. Glavna tema ovogodišnje Teologi-

Petak, 14. lipnja 2019.
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HATZ i FERIT Osijek organizirali tribinu „ICT u gospodarstvu i na sveučilištu“

S FAKULTETA I ODJELA
BICIKLIRALI U ZNAK
POTPORE NACIONALNOJ
KAMPANJI „I JA ŽELIM ČITATI“

Održan 8. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj

Predstavljena ukupno 104 rada 284
autora iz deset europskih zemalja
Katica KRIŽANOVIĆ

Gordana LESINGER
Dana 24. svibnja 2019. organizirana je tradicionalna FFOS
biciklijada
„Bibliocikliranje
Osijek – Čepin 2019.“, ove godine u znak potpore nacionalnoj kampanji Hrvatskoga
knjižničarskog društva za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati“.
U organizaciji biciklijade,
pored Filozofskoga fakulteta Osijek, sudjelovali su Klub
studenata informacijskih znanosti Libros, Centar za kulturu Čepin – Knjižnica, Gradska
i sveučilišna knjižnica Osijek,
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, osječki
ogranak Hrvatskoga čitateljskog društva te udruga Sport
za sve koja je osigurala bicikle
za one sudionike koji ih nisu
imali. Za odredište biciklijade
odabrana je Knjižnica Centra
za kulturu Čepin koja je ove
godine temeljito preuređena
kako bi njezini korisnici slobodno vrijeme mogli kvalitetno provoditi u ugodnom okruženju, ali i koja se ove godine
pridružila aktivnosti „Pokrenimo zelene knjižnice“ čiji je
cilj, među ostalim, i promica-

nje zdravoga načina života te
edukacija javnosti o održivom
društvu i nužnosti zaštite okoliša.
Nakon što je četrdesetak sudionika biciklijade, uz policijsku
pratnju, stiglo ispred čepinske narodne knjižnice, organiziran je prigodan program
za učenike četvrtih razreda
OŠ Miroslava Krleže Čepin tijekom kojega su im studenti i
knjižničarke čitali i pričali priče te odigrali pokoju društvenu igru. Sudionici su biciklijade potom obišli novouređen
knjižnični prostor, razgledali
prigodnu izložbu knjižne građe s uvećanim tiskom, građe
lagane za čitanje kao i priručnike o disleksiji i ostalim poremećajima čitanja. Upoznali su

se i s knjižničnim inkluzivnim
uslugama za osobe s različitim
teškoćama u čitanju, poput
programa ABC Maestro i Jaws.
Tom je prigodom korisnik čepinske knjižnice Ivan Prolić
službeno pokrenuo elektroničko povećalo za slijepe i slabovidne osobe koje je knjižnica netom nabavila za potrebe
svojih slabovidnih korisnika, a
koje može uvećati tekst do 40
puta, promijeniti boju slova ili
pozadine te kontrolirati svjetlost.
Budući da je ovogodišnja biciklijada bila iznimno uspješna
i privukla brojne sudionike, u
pripremi je već i sljedeća kojoj
bi se trebalo pridružiti još više
građana koji vole čitati i voziti bicikl.

U organizaciji Ekonomskoga
fakulteta u Osijeku, u suradnji s Hrvatskom akadmijom
znanosti i umjetnosti – Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Ekonomskim
fakultetom u Tuzli i Ekonomskim fakultetom u Mariboru
te pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, 30. i 31.
svibnja 2019. održan je 8. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj (GIH
2019.).
Na ovogodišnjem skupu pred-

stavljena su ukupno 104 rada
na kojima je surađivalo 248
autora iz Hrvatske, ali i drugih
zemlja: Bosne i Hercegovine,
Srbije, Slovenije, Poljske, Slovačke, Češke, Irske, Bugarske
i Mađarske. Radovi su bili izloženi u 12 tematskih skupina
koji su uključivali financijsku
infrastrukturu i ekonomski
razvoj; pravna pitanja u regionalnom razvoju; makroekonomska pitanja regionalnoga
razvoja; turizam i kulturnu
baštinu i njihovu ulogu u ekonomskom razvoju; neprofitni
sektor; društveno poduzetništvo i društvenu odgovornost; obrazovanje i ljudske resurse u regionalnom razvoju;

globalnu ekonomiju i pitanja
održivoga razvoja; sektorske
analize u regionalnom razvoju; menadžerske izazove i
konkurentnost te nove trendove vezane uz ekonomski
razvoj. Posebnu pozornost
privukla je novìna u organizaciji ovogodišnjega skupa, odnosno pozvani gost predavač
prof. Vlado Dimovski s Ekonomskoga fakulteta u Ljubljani koji je održao predavanje
na temu odgovora sveučilišta na izazove promjenjivoga
okruženja. Još jedna novìna
ovogodišnjeg skupa bila je i
dodjela priznanja za najbolji
rad predstavljen na konferenciji, a dobilo ju je troje autora
– Katarina Ott, Velibor Mačkić
i Simona Prijaković – za rad
naslovljen „Budget outcomes
and political accountability:
the case of Eastern Croatia region“.
S obzirom na to da su sva dosadašnja izdanja zbornika radova indeksirana u bazi Web
of Science, organizatori se nadaju da će i ovogodišnje izdanje zadovoljiti tražene kriterije. Osim znanstvenoga dijela,
konferencija je imala i društvenu dimenziju gdje su ovoga
puta sudionici imali prigodu
sudjelovati u gastro-kulturnom upoznavanju Baranje.

PRVI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Studenti KBF-a u Đakovu sudjelovali na prvoj međunarodnoj Teologijadi

Antonija PRANJKOVIĆ,
Slađana BRADARIĆ

Petak, 14. lipnja 2019.

Teologijadi su nazočili i dekan
izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić te izv. prof. dr. sc. Suzana
Vuletić, prodekanica za nastavu i studente. Teologijadu su
doživjeli kao svojevrsno buđenje svijesti mladih teologa i izvrsnu prigodu za umrežavanje
studenata teoloških fakulteta kako bi se stvarale nove zajedničke inicijative. Za nebeskoga zaštitnika toga susreta
organizatori su uzeli bl. Alojzija Stepinca, a za geslo „Ja sam
se zato rodio i došao na svijet
da svjedočim za istinu“. Ostale teme bile su: „Služba laika:
stvarnost ili iluzija?“, „Moja savjest je čista“, „Redovnici, jesmo li sretni?“,„Pomodarstvo
Life-coachinga“ i „Liturgijska
strujanja“ koje su predstavili studenti iz Zagreba, Splita i
Sarajeva. Nakon rada u skupinama uslijedile su prezentacije
rada, okrugli stol s izlagačima
te zatvaranje susreta. Organizatori su najavili kako će sljedeća Teologijada biti održana
na KBF-u u Đakovu.

Skup „Izražavanje zdravstvenih
djelatnika na znanstveno-stručnim
skupovima i u publikacijama“
Robert LOVRIĆ, Aleksandar VČEV

D

ana 10. svibnja
2019. godine u
velikoj je kongresnoj dvorani u
osječkom Vikarijatu održan prvi znanstvenostručni simpozij Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo
Osijek naslovljen „Izražavanje zdravstvenih djelatnika na
znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“.
Suorganizatori simpozija bili
su Hrvatska udruga medicinskih sestara i Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara – ogranak Osijek.
Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva znanosti i
obrazovanja RH, Ministarstva
zdravstva RH, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
Hrvatskoga strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Hrvatske
komore medicinskih sestara,

Osječko-baranjske
županije,
Grada Osijeka i Sveučilišta u
Osijeku.
Simpozij je bio namijenjen
svim zdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva, a poglavito medicinskim sestrama
zaposlenim na svim razinama
zdravstvenoga sustava i sustava obrazovanja, studentima
zdravstvenih preddiplomskih,

diplomskih i poslijediplomskih studija. Broj je polaznika
simpozija bio oko 200. Predsjednik Organizacijskog odbora simpozija bio je doc. dr. sc.
Robert Lovrić, a dekan FDMZa prof. dr. sc. Aleksandar Včev
bio je predsjednik Znanstvenoga odbora simpozija.
Kada je riječ o glavnoj temi,
javni nastup na znanstveno-

stručnim skupovima i objavljivanje radova u časopisima sastavni su i obvezni dio
profesionalnoga djelovanja i
važna sastavnica stručnoga i
znanstvenoga napredovanja
zdravstvenih djelatnika. Relevantna literatura i iskustva
zdravstvenih djelatnika upućuju na to kako su priprema i
izražavanje na javnim skupovima i u publikacijama velik
profesionalni izazov za zdravstvene djelatnike, često praćen različitim nejasnoćama i
poteškoćama. Navedene su činjenice bile glavni motiv pridavanja važnosti i prioriteta
glavnim temama simpozija, a
svojim je sadržajem simpozij
osigurao bolje razumijevanje
mnogih sastavnica i preduvjeta kvalitetnoga javnog izražavanja zdravstvenih djelatnika.
Također, uvelike je pridonio
razvoju znanstveno-stručne
dimenzije sestrinstva te ostvarivanju i osnaživanju međunarodnih poveznica visokoobrazovnih institucija zemalja
sudionica simpozija.

Postići što bolju usklađenost nastavnih
programa s potrebama gospodarstva
Željko HOCENSKI
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek poduzima
mnoštvo aktivnosti na približavanju potrebama gospodarstva uključivanjem stručnjaka
u predlaganje i evaluaciju nastavnih programa i uključivanjem u nastavni proces putem
studentske prakse, gostujućih
predavanja i ostalih oblika nastave.
Potreba za suradnjom potvrđena je i na nedavnom Danu
otvorenih vrata i danu karijera
– DOVIK 2019., uspješno održanom 20. ožujka 2019., na kojem su uz Fakultet sudjelovale
i mnoge važne tvrtke partneri FERIT-a Osijek, informirajući studente i učenike o svojim
interesima, dostignućima i potrebama. Slijedom toga, Odjel

l simpozij je obuhvatio osam pozvanih predavanja/informativnih
radionica, jednu videokonferenciju i okrugli stol inozemnih i hrvatskih
znanstvenika i stručnjaka iz područja biomedicine i zdravstva (sestrinstva) te humanističkih znanosti – filologije. Predavanja/radionice održane su na hrvatskom i engleskom jeziku. Pozvani su predavači stigli
iz četiriju zemalja: prof. dr. sc. Patricia G. Morton (SAD); prof. dr. sc. Marilyn H. Oermann (SAD) – videokonferencija; prof. dr. sc. Dragana Milutinović (Srbija); prof. dr. sc. Boštjan Žvanut (Slovenija) te iz Hrvatske
– dr. sc. Nada Prlić, viša znanstvena suradnica; doc. dr. sc. Borko Baraban; doc. dr. sc. Štefica Mikšić i doc. dr. sc. Robert Lovrić.

područja, posebno u Slavoniji
i Baranji. Istodobno, tribina je
dala poticaj proširenju suradnje gospodarstva i obrazovanja u cilju postizanja što bolje
usklađenosti nastavnih programa s novonastalim potrebama
gospodarstva u svrhu podizanja kvalitete ishoda učenja,
osposobljenosti mladih stručnjaka i jačanja konkurentnosti gospodarstva na domaćem
i svjetskom tržištu.

Predstavnici afričke otočne nacije oduševljeni istraživačkim kapacitetima FAZOS-a

Izaslanstvo Sveučilišta na
Mauricijusu u posjetu Osijeku
Vlatka ROZMAN, Daniel HAMAN
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek od 17. do 24. svibnja
2019. posjetili su predstavnici
Sveučilišta na Mauricijusu, odnosno tamošnjega Poljoprivrednoga fakulteta.
Prof. dr. sc. Sunita Facknath,

dr. sc. Shane Hardowar, dr. sc.
Swaleha Bibi Hudaa Neetoo, dr.
sc. Vishwakalyan Bhoyroo i Nadeem Nazurally imali su prigodu upoznati se s djelatnošću i
znanstveno-istraživačkim potencijalom Fakulteta te fakultetskim pokušalištima. Zajedničkih tema bilo je mnogo – od
klimatskih promjena i utjeca-

ja na poljoprivredu do uzgoja različitih kultura i moguće
stručne i znanstvene suradnje.
Suradnja s tom egzotičnom
afričkom otočnom državom započela je krajem 2015., a nakon
nekoliko godina komunikacije i
planiranja suradnje odobren je
projekt mobilnosti putem Erasmus+ programa te je obostran
posjet konačno i realiziran ove
godine budući da je delegacija
FAZOS-a posjetila Mauricijus u
veljači.
Osim službenoga dijela posjeta,
gosti su imali prigodu sudjelovati na predaktivnosti Europske
noći istraživača na fakultetskom
pokušalištu Mandićevac, obići
Vukovar i Vinkovce te uživati u
kulinarskim delicijama i prirodnim ljepotama Osijeka, ali i drugih dijelova Slavonije i Baranje.

DVADESET STUDENATA PTFOS-a I MEFOS-a
NA 5. STUDENTSKOJ KONFERENCIJI
CHOLNOKY SYMPOSIUM U PEČUHU
Stela JOKIĆ,
Ljubica GLAVAŠ-OBROVAC

predavanja/radionice,
videokonferencija i okrugli stol

za sustave i kibernetiku Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) i FERIT dana
16. svibnja 2019. u vijećnici Fakulteta organizirali su tribinu
naslovljenu „ICT u gospodarstvu i na sveučilištu“. Na tribini je utvrđeno trenutačno stanje u području informacijske
i komunikacijske tehnologije
u gospodarstvu i na sveučilištu te su analizirani predvidivi
mogući smjerovi razvitka toga

U okviru projekta Razvoj i uspostava interdisciplinarnoga
diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku, koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda (ESF),
Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.
– 2020.“, deset studenata
preddiplomskoga studija Prehrambene tehnologije s Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek te deset studenata
Preddiplomskoga sveučilišnog
studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike s Medicinskoga fakulteta Osijek od 24. do
26. travnja 2019. sudjelovalo
je na 5. studentskoj međunarodnoj konferenciji Cholnoky
Symposium u Pečuhu.
Tu studentsku konferenciju
tradicionalno organizira Zavod za farmacijsku biotehnologiju Farmaceutskoga fa-

kulteta Sveučilišta u Pečuhu.
Tijekom trodnevnog boravka
na toj međunarodnoj konferenciji, koja okuplja studente koji studiraju na studijskim
programima u tzv. STEM području, studenti su predstavili
rezultate znanstvenoga rada i
razmijenili iskustva sa studija
s kolegama iz inozemstva. Aktivnostima u okviru toga projekta oba osječka fakulteta pokušavaju zainteresirati strane

i domaće studente za nov diplomski sveučilišni studij na
engleskom jeziku, a ujedno i
pojačati suradnju u znanstveno-istraživačkom radu i edukaciji u visokom obrazovanju
između Sveučilišta u Osijeku i
Sveučilišta u Pečuhu. Jednako
tako, nastoji se pridonijeti većoj međunarodnoj vidljivosti i
konkurentnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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Drugo i treće mjesto za najbolje kratko
predavanje i prezentaciju postera
Marta BALOG
Studentica prve godine diplomskoga studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike Doris Lulić te student prve godine
studija Medicine Marko Mešin
osvojili su drugo, odnosno treće
mjesto za najbolje kratko predavanje i prezentaciju postera na
međunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji 14th Bridges in
Life Sciences RECOOP HST conference and 2nd RECOOP KFSD
Student Conference održanoj
od 10. do 14. travnja 2019. u Bratislavi.
Konferencija je održana u organizaciji Cedars Sinai medicinskog centra te RECOOP HST organizacije iz Los Angelesa. Na
konferenciji je sudjelovalo više
od 100 znanstvenika te 80 studenata. Student Marko Mešin
na konferenciji je predstavio re-

Nagrađeni studenti Doris Lulić i Marko Mešin (desno) s mentoricom prof. dr.
sc. Marijom Heffer i direktorom konferencije dr. Sandorom G. Varijem (lijevo)
zultate koji objašnjavaju kako ritam hranjenja utječe na centre
sitosti u mozgu te određuje osjećaj gladi i veličinu obroka. Studenica Doris Lulić predstavila je
rezultate projekta Hrvatske zaklade za znanost „Patofiziološke posljedice promjene sastava lipidnih splavi“, voditeljice
prof. dr. sc. Marije Heffer. Ona

je u istraživanju opisala pojavu
intenzivne boli iz unutrašnjih
organa kod opsežne demijelinizacije. Osim što su na konferenciji dobili priznanje, za svoj
su rad nagrađeni stipendijom
za kratki istraživački boravak u
partnerskim laboratorijima RECOOP HST organizacije gdje će
se znanstveno usavršavati.

Održano sedmo predavanje iz ovosezonskoga ciklusa Otvoreni četvrtak

Doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak
govorila o hrvatskim prostorima u
djelima austrijske slikarske obitelji Alt
izradu grafičkih mapa. Od spomenutih je Franz Alt imao posebnu ulogu jer se u njegovoj
ostavštini nalaze vjerni prikazi
interijera klasicističkoga dvorca
Pejačević u osječkoj Retfali. Docentica Najcer Sabljak upozorila
je da se gotovo cjelokupan nekadašnji interijer dvorca nalazi u
privatnim zbirkama ili na tavanima nasljednika. Prema svemu
sudeći, trenutačno vladaju idealni uvjeti da se ta građa pokuša otkupiti i vratiti u dvorac. To
je investicija za koju bi se mogla
zatražiti sredstva strukturnih
fondova u cilju očuvanja baštine. Svi su se okupljeni složili da
je potrebno uputiti apel odgovornima da se retfalački dvorac
obnovi i stavi u funkciju sukladno znanstvenim saznanjima na
koje se redovito upućuje i prema svim pravilima struke.

Jasna POLJAK REHLICKI,
Stephanie JUG
Dana 25. travnja 2019. organizirano je i sedmo predavanje u
sklopu ovosezonskoga 7. ciklusa
projekta popularizacije znanosti Otvoreni četvrtak na Filozofskom fakultetu Osijek.
Doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak s Akademije za umjetnost
i kulturu u Osijeku održala je
predavanje na temu „Hrvatski
prostori u djelima austrijske slikarske obitelji Alt“. Okupljene
je upoznala sa stvaralaštvom
obitelji Alt. Otac Jakob te sinovi Franz i Rudolf von Alt putovali su Dalmacijom, Slavonijom i Srijemom stvorivši velik
broj djela, pretežno skica, crteža, grafika i akvarela od kojih su
neki poslužili i kao predložak za

Jedinstven događaj Strojarski izazov 2019. u Slavonskom Brodu

Povezuju lokalnu obrazovnu zajednicu,
studente, učenike i gospodarstvo
Ivica KLADARIĆ
Trinaesti put zaredom Strojarski fakultet u Slavonskom
Brodu i tvrtka Đuro Đaković
Montaža d.o.o. organizirali su
jedinstven strojarski događaj
u Slavonskom Brodu koji povezuje lokalnu obrazovnu zajednicu, studente, učenike i gospodarstvo.
Tema ovogodišnjega Strojarskog izazova bila je „Raditi i
živjeti u Republici Hrvatskoj“.
Negativan stav medija o stanju
i općenito o životu u Hrvatskoj
izaziva kod mladih ljudi dvojbu
ostati i raditi u svojoj domovini
ili otići za poslom u Irsku, Njemačku, Austriju ili neku drugu
europsku zemlju. Je li u našim
poduzećima stanje zaista toliko loše? Mogu li mladi inženjeri pronaći dobro plaćen posao

u Hrvatskoj? Trebaju li mladi
ljudi ostati ovdje i svojim znanjem, čašću, odgovornošću i
poštenjem dati ovoj zemlji više
i nakon toga očekivati više? Ili
je možda lakše otići? Može li
novac koji će možda zaraditi radeći ponekad i dva posla
nadomjestiti nostalgiju za domom, zemljom, jezikom, običajima, prijateljima? To su bile
teme kojih smo se „dotaknuli“

na 13. Strojarskom izazovu.
Ove je godine Strojarski izazov
održan 14. i 15. svibnja 2019.
kao dvodnevni događaj s mnogo zanimljivih predavanja tijekom prvoga dana, a tijekom
drugog dana za studente i djelatnike fakulteta organiziran
je stručni posjet tvrtkama Našicecement d.d. u Našicama i
ENNA Biomasa Vukovar d.o.o.
Vukovar.

Petak, 14. lipnja 2019.
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Objavljen je novi broj studentskoga lista „Teofil“ u izdanju KBF-a

IZ STUDENTSKOGA ŽIVOTA

Tema – „Kršćani – sol zemlje i svjetlo svijeta“

SVEUČILIŠTE I AKADEMIJA ORgANIZIRALI 7. MEđUNARODNI FESTIVAL VOKALNE gLAZBE INTERVOx 2019

Svečanosti vokalne glazbe u gradu
slavnoga dirigenta Lava Mirskoga
Kristijan HULJEV

U

Osijeku je od 28.
travnja do 8. svibnja 2019., u organizaciji Sveučilišta
u Osijeku i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, održan InterVox
2019, sedmi međunarodni festival vokalne glazbe u sklopu
kojega je provedeno i 7. međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski.
Festival InterVox, koji se od
svojih početaka 2013. tradicionalno održava početkom
svibnja, otvoren je 28. travnja izvedbom opere „Čarobna frula“ Wolfganga Amadeusa Mozarta u Hrvatskom
narodnom kazalištu u Osijeku
u kojoj su sudjelovali ansambl
Opera Pannonica (umjetnički
je voditelj izv. prof. art. dr. sc.
Berislav Jerković), zbor Akademije (dirigentica je zbora
izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković) i orkestar
Fakulteta umjetnosti iz Pečuha pod dirigentskom palicom
Balazsa Kocsara, šefa-dirigenta Mađarske nacionalne opere iz Budimpešte. Također,
program je ovogodišnjega InterVoxa obogaćen koncertom

sakralne glazbe u osječkoj
konkatedrali sv. Petra i Pavla
koji su izveli mađarski umjetnici Inez Dorgo (sopran),
Jennifer Schultz (sopran) i Diana Kiss (mezzosopran) uz orguljašku pratnju dr. Sandora
Balatonija. Osječka publika
mogla je čuti i koncert „Afrikaans and American Art Songs“, odnosno solopjesme na
afrikaans jeziku koje su, uz
pjesme američkih skladatelja,
izveli bariton Christian Bester
( Južna Afrika, SAD) i Ivan Karša (klavir, Hrvatska).
Posebno je mjesto u događanjima festivala pripalo međunarodnom pjevačkom natjecanju Lav Mirski. Pjevački se
dio natjecanja održao u prostorijama Akademije te u svečanom foajeu HNK. Tijekom
triju dana održavanja, od 3.
do 5. svibnja, brojna je publika imala priliku uživati u nastupima sudionika natjecanja,
pristiglih s mnogih glazbenih
institucija iz Hrvatske, Slo-

venije, Bosne i Hercegovine,
Mađarske, Crne Gore i Srbije. Pjevački se dio natjecanja
odvijao u sedam kategorija u
kojima su mladi umjetnici bili
poredani po dobi i po tematici
djela koja su izvodili. Posljednjega dana, 5. svibnja, u svečanom foajeu HNK-a organizirani su završni dio natjecanja,
svečani koncert pobjednika
svih kategorija te dodjela nagrada najbolje plasiranim natjecateljima. Tom prigodom
predstavili su se: Tia Piki (Hrvatska, pobjednica 1. kategorije), Lovro Korošec (Slovenija,
pobjednik 2. kategorije), Iva
Herman (Hrvatska, pobjednica 3. kategorije), Damjan Klemenčić (Hrvatska, pobjednik
4. kategorije), Anja Papa i Blaž
Galojlić (Hrvatska, pobjednici
6. kategorije), Ana Logar (Slovenija, pobjednica 7. kategorije). Na koncertu je proglašena
i laureatkinja ovogodišnjega
natjecanja – Marija Čuposki s
Fakulteta muzičke umetnosti
u Beogradu, ujedno i pobjednica 5. kategorije. InterVox je
službeno završen 8. svibnja
koncertom vokalnih solista
i studenata AUKOS-a, „Voice
and Percussion“, pod umjetničkim vodstvom prof. Tomasa Ondruseka iz Češke.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održana konferencija Didaktički izazovi III

Osnovni cilj – potaknuti nove pristupe
glavnim didaktičkim izazovima

Završni dio 7. međunarodnoga pjevačkog natjecanja Lav Mirski u osječkom HNK

prigoda mladim
pjevačima i njihovim
nastavnicima

Izvedba opere “Čarobna frula” 28. travnja u osječkom HNK

Raspravljali o hipotetskom
slučaju bračnih razmirica
supružnika s djecom
Martina DRVENTIĆ,
Marijana ŠEGO

Na Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti u Osijeku 16. i 17. svibnja 2019. održana je treća međunarodna
znanstvena konferencija „Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva
– kamo i kako dalje?.
Suorganizatori konferencije
bili su Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mariboru (Slovenija), Filozofski fakultet Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u
Skoplju (Sjeverna Makedonija)
te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU). Članovi programsko-organizacijskoga odbora bili su prof. dr. sc.
Anđelka Peko (predsjednica),
doc. dr. sc. Snježana Dubovicki, doc. dr. sc. Rahaela Varga
te tajnica konferencije dr. sc.
Antonija Huljev, poslijedoktorandica. Na konferenciji je
sudjelovalo 111 izlagača iz devet europskih zemalja: Velike
Britanije, Italije, Rusije, Francuske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije
te Bosne i Hercegovine. Izlaganja, podijeljena u osam sesija, problematizirala su teme
identiteta, jezika i pismeno-

Na Pravnom fakultetu Osijek 9.
i 10. svibnja 2019. održano je
regionalno studentsko natjecanje iz područja međunarodnoga privatnog obiteljskog prava
- EU Child Moot Court. Bilo je
to prvo moot court natjecanje u
organizaciji Pravnoga fakulteta
Osijek, a provedeno je u okviru
projekta Jean Monnet katedra
za prekogranično kretanje djeteta u EU, nositeljice katedre
izv. prof. dr. sc. Mirele Župan te
u okviru programa događanja
Dani Europe 2019.
Šest natjecateljskih timova u
dva dana raspravljalo je o hipotetskom slučaju koji su sastavile sutkinje Općinskoga građanskog suda u Zagrebu, Marina
Parać Garma, voditeljica grupe
za statusne i obiteljske sporove
te Tijana Kokić, kontakt-sutkinja Europske sudačke mreže za
obiteljsko pravo. Hipotetski slučaj govorio je o Katji i Jakovu,
bračnom paru koji je sa svojih
dvoje djece živio u Hrvatskoj.
Nakon bračnih nesuglasica, Jakov je bez Katjina dopuštenja
djecu odveo i zadržao u Austriji, o čemu su natjecatelji raspravljali na simuliranim roči-

don, Institute of Education).
Glavni cilj konferencije bio je
potaknuti nove pristupe glavnim didaktičkim izazovima i
prijedloge novih rješenja problema kroz raspravu i znanstvena istraživanja. Namjera
je konferencije bila podržati
napredak i inovacije problematiziranjem tema koje proizlaze iz današnjega odgoja i
obrazovanja. Konferencija je,
u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, realizirana
i kao međunarodni znanstveno-stručni skup namijenjen
voditeljicama Županijskoga
stručnog vijeća osnovnih škola iz pet slavonskih županija.
Na konferenciji je najavljen i
novi skup Didaktički izazovi
koji bi se trebao održati 2021.
godine.

Ovogodišnji, osamnaesti u
nizu, broj studentskoga lista
„Teofil“, objavljen je u izdanju
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu te potporom
Studentskoga zbora Sveučilišta
u Osijeku.
Novi broj časopisa priredili su
studenti pod vodstvom doc.
dr. sc. s. Silvane Fužinato, odgovorne urednice te studenta
Brune Diklića, glavnoga urednika. Na temu broja pisali su
Damjan Kovač („Pogled C. S.
Lewisa na kršćanina“), Ivana Žavcar („Kršćanska Europa i uloga kršćanina u suvremenom europskom društvu s
obzirom na teologiju Josepha
Ratzingera“), Kristina Aščić

Ana ŠOKČEVIĆ

Antonija HULJEV

sti, obrazovnoga sustava, informacijsko-komunikacijskih
tehnologija u obrazovanju,
pitanje nastave u osnovnoj i
srednjoj školi te izazovi sveučilišne nastave, pitanja socijalne kompetencije nastavnika
kao i (rani) razvoj djece. Također, izlagači su imali mogućnost izložiti i postere.
Plenarni izlagači na konferenciji bili su prof. dr. sc. Anđelka Peko; prof. dr. sc. Dijana
Vican, rektorica Sveučilišta u
Zadru; prof. dr. sc. Anica Bilić, voditeljica Centra za znanstveni rad HAZU-a u Vinkovcima; prof. dr. sc. Milena Ivanuš
Grmek, dekanica Pedagoškoga fakulteta u Mariboru te
dr. sc. Dina MehmedbegovićSmith sa Sveučilišta u Londonu (University College Lon-

Bruno DIKLIĆ

(„U društvu ljudi pa i po cijenu mučeništva“), Marko Rubil
(„Duhovnost laika“), Marijana
Kvaka („Govor pape Franje o
siromaštvu“) i Darin Gibanjek
(„Techno sapiens“). Drugi dio

časopisa posvećen je studentskim promišljanjima i radovima, a priredili su ih Matea
Miličić, Andrijana Lukadinović, Robert Erk, s. Rafaela Jozić, Dejan Komjat, Klara Kokić
i Martina Peunić.
Naslovnicu lista krasi zajednička fotografija studenata, bogoslova, odgojitelja i profesora s
papom Franjom s opće audijencije organizirane 27. veljače
2019. u Rimu s hodočašća Bogoslovnoga sjemeništa i studijskoga putovanja Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Na kraju se nalazi znanstvena i društvena kronika događanja kroz akademsku godinu
2018./2019., pregled nastanka
i razvoja časopisa „Teofil“ kao
i već tradicionalno predstavljanje studenata prve godine.

FERIT Osijek proslavio 41. obljetnicu rada
MARIO ŠUĆUR

Studenti MEFOS-a osvojili nagrade na RECOOP KFSD konferenciji u Bratislavi

Petak, 14. lipnja 2019.

štima pred tročlanim stručnim
sudskim vijećima. Natjecateljski timovi dolazili su s pravnih
fakulteta u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Nišu (Srbija) te Zenici (Bosna i Hercegovina).
U samoj završnici natjecanja
susreli su se natjecateljski timovi iz Rijeke i Zenice koji su prikupili najviše bodova tijekom
preliminarnih ročišta. Pobjedu
je odnio tim Pravnog fakulteta
u Rijeci koji su činile studentice Sonja Kostić, Andrea Kostelić i Katarina Latas, predvođene mentoricom izv. prof. dr.
sc. Ivanom Kunda. Nagrada za
najboljeg govornika pripala je
studentici Mileni Krstić, članici
natjecateljskoga tima Pravnoga
fakulteta u Nišu, predvođeno-

l Prema riječima izv. prof. art.
dr. sc. Berislava Jerkovića, umjetničkoga ravnatelja InterVoxa,
ovim se događanjima nastoji
pružiti prigoda mladim pjevačima i njihovim nastavnicima
za javni, natjecateljski nastup,
njihovu afirmaciju kao umjetnika i ulazak u svijet pjevačkoga
profesionalizma. Ujedno se želi i
promicati vrijednosti sustavnoga
rada, suvremene vokalne pedagogije, očuvanja zdravlja glasa,
pažljivoga vođenja karijere i dobre komunikacije sa svim činiteljima vokalne umjetnosti.

Studentsko
natjecanje Eu
Child Moot Court
na Pravnom
fakultetu Osijek

ga mentoricom doc. dr. sc. Sanjom Marjanović.
Događaj okupio 20 studenata,
devet mentora te devet članova sudačkoga vijeća. Svi natjecateljski timovi pokazali su izvrsnu pripremljenost koja se
očitovala u poznavanju specifičnoga pravnog područja, sposobnosti pravne argumentacije
te vještini javnoga nastupa. Neformalnim je dijelom natjecanje studentima pružilo priliku
za nova poznanstva, druženja
te razmjenu znanja i iskustava.

I ove je godine Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT)
Osijek proslavio Dan fakulteta
uz visoke uzvanike i goste.
Dana 17. svibnja 2019. održana
je svečana sjednica Fakultetskoga vijeća u povodu obilježavanja 41. obljetnice postojanja
Fakulteta. Tom prigodom dodijeljene su nagrade najuspješ-

nijim studentima, priznanja
studentima za izvannastavne
aktivnosti kojima su pridonijeli
ugledu Fakulteta, priznanja za
uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom
studiju, nagrada istaknutom
mladom znanstveniku, Dekanova nagrada, priznanja studentima za nagrađene makete, priznanja srednjim školama
i nagrade Osječke akademske
zaklade.

Uspješno sudjelovanje Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek na 46. Građevinijadi u Budvi

Najbolji u znanju u kategoriji
Mehanika tla i temeljenje
Matea PELIVANOVIĆ
Od 30. travnja do 4. svibnja
2019. održana je 46. po redu
Građevinijada u Budvi (Crna
Gora) na kojoj se okupilo više
od 1500 studenata s 21 fakulteta.
Sudjelovali su sljedeći fakulteti: Građevinski fakultet Beograd, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Građevinski
fakultet Subotica, Fakultet
tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija
Užice, Fakultet za mašinstvo i
građevinarstvo Kraljevo, Građevinski fakultet Novi Pazar,
Građevinski fakultet Podgorica, Građevinski fakultet Univerziteta Sv. Kiril i Metodij
Skoplje, Građevinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
Građevinski fakultet Sarajevo, Tehnički fakultet Bihać,
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije – Sveučilište u Splitu,
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mariboru, Građevinski
fakultet Ljubljana, Građevinski fakultet Univerzitet Goce
Delčev – Štip i Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore
– Podgorica.
GrAFOS je predstavljalo ukupno 75 studenata koji su postigli dobre rezultate u jakoj
konkurenciji. U znanju su se
natjecali u sedam kategorija:

Hidrotehnika, Prometnice,
Menadžment i organizacija
građenja, Statika konstrukcija, Betonske konstrukcije,
Metalne konstrukcije i Mehanika tla i temeljenje. Na kraju osječke studentice i studenti osvojili su prvo mjesto
u kategoriji Mehanika tla i temeljenja. U športskim natjecanjima sudjelovala je osječ-

ka ženska ekipa u odbojci te
muške momčadi u nogometu, rukometu i odbojci. Na
ovogodišnjoj Građevinijadi,
koja će se pamtiti po mnogo pozitivne energije, veselju, natjecateljskom duhu i
timskom radu, ostvareno je
i mnogo novih prijateljstava
sa studentima s drugih fakulteta.

GLAS SLAVONIJE
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AKTIVNOSTI
POPuLARIZACIJE ZNANOSTI

Petak, 14. lipnja 2019.

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

15. - 21. srpnja 2019.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - ISUCCES
Udruga studenata građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek

građevinski i arhitektonski fakultet
Vladimira preloga 3, Osijek

28. lipnja - 13. srpnja 2019.

FESTIVAL - Osječko ljeto kulture 2019.
U organizaciji grada Osijeka. Zahvaljujući suradnji i potpori osječkih kulturnih ustanova: HnK-a, dječjega kazališta Branka
Mihaljevića, gradskih galerija, Muzeja likovnih umjetnosti i Muzeja slavonije te potpori gospodarskih čimbenika Osijeka,
sveučilišta u Osijeku i gradova-prijatelja, kao i međunarodnoj suradnji, OLJK ima iznimno važno mjesto u cjelokupnoj kulturi.

na više mjesta u Osijeku

ICT KREATIVNI KAMP BALE U ISTRI OD 15. DO 25. SVIBNJA 2019. OKUPIO STUDENTE AUKOS-a I FERIT-a

Muzej na zaslonu mobitela i računalna igra za promicanje kulturne baštine
Igor MAVRIN
Mentori i studenti s Akademije
za umjetnost i kulturu u Osijeku
(AUKOS) i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT),
na poziv Općine Bale i Zaklade
Mon Perin, osmislili su interdisciplinaran ICT Kreativni kamp
koji je od 15. do 25. svibnja 2019.
održan u mjestu Bale i Kampu
Mon Perin u Istarskoj županiji.
Tijekom Kampa sudionici su nastojali odgovoriti na pitanje kako
povećati vidljivost kulturnoga
naslijeđa toga istarskoga gradića
pomoću digitalnih tehnologija.
Najveći naglasak stavljen je na
austrougarske utvrde nadomak
mjesta, nastale u drugoj polovici
19. i početkom 20. stoljeća. Na-

kon kraćega teorijskog uvoda i
upoznavanja studenata i profesora te vanjskih suradnika započela je ekspedicija zajedničkoga
otkrivanja Fort Forna, San Benedetta, Paravije i drugih obližnjih
utvrda koje čine kompleks. Postojeću kulturnu baštinu na radionicama su odlučili „nadograditi“ virtualnim sadržajima dvama
povezanim, ali i potpuno različitim projektima: muzejom izgrađenom temeljem proširene i virtualne stvarnosti te računalnom
igrom tematski i prostorno vezanom uz lokalitet Bala.
„U ovaj projekt uključila sam se
zbog znanja iz područja razvoja
mobilnih aplikacija i želje da nešto novo naučim. Do kraja kampa shvatila sam da samo programiranje nije dovoljno da se
projekt provede. Važna je surad-

Obilazak austrougarskih utvrda na kojima se zasnivao projekt

nja s drugima, posebice sa stručnjacima iz drugih profesija“ – rekla je Ena Ević, studentica treće
godine FERIT-a. Tim posvećen
projektu virtualnoga muzeja
osmislio je aplikaciju koju će narednih mjeseci izraditi u prvoj
inačici, a do svibnja 2020. očekuje se i konačna inačica spremna za uporabu na lokalitetu. I
tim posvećen razvoju računalne
igre također je zadovoljan iskustvom. „Usavršio sam znanje potrebno za razvoj računalnih igara te iz softvera koji su potrebni,
a čuo sam primjere iz prakse od
mentora koji su aktivni na tržištu“, rekao je Fran Grgec, student druge godine FERIT-a. Za
potporu budućim inženjerima i
izradu sadržaja bili su zaduženi
studenti Akademije. „Istra nam
je pružila nenadmašno mjesto

za razvoj naših ideja. Istražujući njezine zanimljivosti nije
nam trebalo dugo da se zaljubimo u nju, a time nam je svakim
danom samo pomicala granice
kreativnosti“, istaknula je Anamarija Šerbetar, studentica kazališnoga oblikovanja. „Naučila
sam raditi u timu, posebno interdisciplinarnom kakav je bio
naš. Učili smo jedni od drugih, o
crtanju, programiranju i marketingu, stvarajući ideje za buduće
projekte“, naglasila je Antonela
Verković, studentica kulturalnoga menadžmenta.
Pred studentskim i mentorskim
timom sad je posao realizacije projektne ideje koja je dobila
zeleno svjetlo domaćina. Ishodi
radionica predstavljeni su 30.
svibnja 2019. u Auli Rektorata
Sveučilišta u Osijeku.

Radionica s gostujućim predavačem Darkom Bilandžićem

Mentori i studenti s predstavnicima Zaklade
Mon Perin i Općine Bale nakon prezentacije projekta

studenti i mentori
l U radionice je bilo uključeno ukupno 12 dvanaest studenata
AUKOS-a i FERIT-a. S Akademije sudjelovali su Anamarija Šerbetar,
Bruna Nakić i Bruno Osmanagić (Odsjek za kreativne tehnologije)
te Petra Ćurčić, Antonela Verković i Lucija Varoščić (Odsjek za kulturu, medije i menadžment), a s FERIT-a Ena Ević, Terezija Umiljanović, Nikola Pavković, Stjepan Mrganić, Fran Grgec i Ivan Kožul.
Radionice su održane pod mentorstvom nastavnika FERIT-a (doc.
dr. sc. Josip Balen, doc. dr. sc. Ivan Aleksi, izv. prof. dr. sc. Alfonzo
Baumgartner), vanjskih suradnika (Iris Tomić – Akademija dramske
umjetnosti Zagreb; Darko Bilandžić – voditelj marketinga Muzeja
vučedolske kulture; Leo Tot – Crucial Update Productions, ekspert
za dizajn računalnih igara) te pod vodstvom i mentorstvom dr. sc.
Igora Mavrina (AUKOS).

STuDENTSKI STRIP

PREDSTAVLJAMO SVEUČILIŠNA IZDANJA

l 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. Od 45. broja Sveučilišnoga glasnika objavljuje se po jedan strip koji naizmjence osmišljava pet studentica prve godine diplomskoga studija: Veronika Kovač, Dora
Kralik, Kristina Penava, Ena Vladika i Jelena Vučković. Njihov je
mentor doc. art. Dubravko Mataković, poznati hrvatski strip-autor te Akademijin nastavnik.

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

Sveučilišni
udžbenik
„Mreže računala
– laboratorijske
vježbe“
l AUTORI:
doc. dr. sc. Višnja Križanović,
izv. prof. dr. sc. Krešimir Grgić,
mr. sc. Dražen Tomić,
prof. dr. sc. Drago Žagar
Sadržaji vezani uz opis računalnih
mreža i njihovu primjenu u teorijskom i u praktičnom pogledu vrlo su
opsežni i složeni. Stoga je izučavanju
navedenih sadržaja posvećeno nekoliko kolegija koji se izvode na preddiplomskim i diplomskim studijskim
programima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
Kolegij Mreže računala izvodi se u
sklopu nastave na diplomskom sveučilišnom studiju i predstavlja nadogradnju sadržaja obuhvaćenih

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

komplementarnim
kolegijima
s
preddiplomskoga sveučilišnog studija. Pri tome je poseban naglasak stavljen na sadržaje vezane uz dizajn mreže, optimizaciju mrežnih performansi
i ostvarivanje definiranih razina kvalitete usluge u računalnim mrežama.
Iako je teorijski dio sadržaja vezanih
uz računalne mreže vrlo detaljno opisan kroz predavanja i auditorne vježbe koje se izvode unutar kolegija,
poveznica između teorijskoga i praktičnoga pristupa u postupcima analize i sinteze računalnih mreža ostvaruje se provedbom laboratorijskih
vježbi. Ovaj je priručnik upravo namijenjen za pripremu i provedbu laboratorijskih vježbi iz kolegija Mreže
računala. Napisan je temeljem praktičnoga iskustva stečenog kroz rad u
laboratoriju s više naraštaja studenata.
Priručnik obuhvaća sadržaje koji se
mogu izdvojiti kao iznimno bitni u
praktičnoj primjeni. Kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje sadržaja obuhvaćenih laboratorijskim
vježbama, u uvodnome je dijelu svake cjeline, uz pojedine praktične zadatke, predstavljena i njihova teorijska osnova; definiran je cilj vježbe te
ishodi učenja koji se ostvaruju uspješnom realizacijom vježbe. Kroz izradu

pojedinih zadataka iz priručnika studentima se omogućuje praktično potvrđivanje usvojenih teorijskih znanja
iz kolegija i stjecanje znanja nužnih za
provedbu postupaka vezanih uz dizajniranje, uspostavljanje i primjenjivanje računalnih mreža te projektiranje
i dimenzioniranje temeljnih parametara u računalnim mrežama u simuliranim i realnim mrežnim okruženjima.

