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PREDSTAVLJAMO
IZABRANE INTERNE
ZNANSTVENOISTRAžIVAČkE
PROJEkTE UNIOS-ZUP 2018
SVEUČILIŠTA U OSIJEkU

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

38 znanstvenoistraživačkih i
umjetničkih projekata znanstveno-nastavnih sastavnica
i umjetničko-nastavne/znanstvene sastavnice Sveučilišta
u 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: „Uspostava
testnog okruženja za ispitivanje podsustava pogona električnih vozila“ voditelja prof.
dr. sc. Željka Hederića (Fakultet elektrotehnike, računar-

istraživački izazov

Za potporu projektu voditeljice izv. prof. dr. sc. Anite pichler odobreno je 39 000 kuna

l Pravilan je put da znanstvenoistraživačke institucije regije
uspostave centre za ispitivanja
postojećih proizvoda za primjenu u električnim vozilima, ali i
osiguraju mogućnosti ispitivanja i usavršavanja inovacija regionalne industrije. istraživački je
izazov razviti prikladne modele,
algoritme i metodologiju da se
osiguraju preduvjeti za ispitivanja električnih vozila kao inovaciju na regionalnoj razini.

„MEMBRAnski pROcEsi: UTJEcAJ
KONCENTRIRANJA NA AROMATIČNE
i fEnOlnE spOJEvE U cRnOM vinU“
Anita PICHLER
Uklanjanje vode iz hrane provodi se s različitom svrhom
radi povećanja njezine stabilnosti (trajnosti) kao posljedi-

ce smanjenja aktivnosti mikroorganizama ili usporavanja
degradacijskih kemijskih reakcija te smanjenja troškova
skladištenja i prijevoza. Reverzna osmoza i nanofiltracija membranski su procesi koji

vino sorte grožđa Cabernet Sauvignon

AromA i crnA
bojA vinA
l aroma vina jedna je od
glavnih odrednica koja određuje kakvoću vina jer sadrži
preko tisuću hlapljivih spojeva. Boju crnom vinu daju
antocijani, u vodi topivi biljni
pigmenti koji se na svjetlu
reflektiraju od tamnocrvene do plavičaste boje i imaju
pozitivan utjecaj na ljudsko
zdravlje.

Laboratorijski uređaj za membransku filtraciju LabUnit m20

se mogu upotrijebiti za koncentriranje voćnih sokova, ali
i vina. Najvažnija je prednost
tih postupaka u odnosu na
koncentriranje uparavanjem
minimalna degradacija osjetljivih sastavnica kao što su polifenolne tvari i tvari arome te
smanjenje količine energije
potrebne za uklanjanje vode
i alkohola.
Cilj je projekta ispitati mogućnost primjene membranskih procesa (reverzne
osmoze i nanofiltracije) u
koncentriranju crnoga vina
proizvedenog od sorte grožđa Cabernet sauvignon uzgojene na području vinogradarske podregije Slavonija
te istražiti zadržanu količinu tvari boje i arome u dobivenim koncentratima s
obzirom na početno nekoncentrirano vino. Dobiveni
koncentrati vina moći će se
koristiti za razvoj novih proizvoda poput bezalkoholnoga vina, vina sa smanjenim
udjelom alkohola te kao dodatak jelima obogaćenim bioaktivnim, polifenolnim spojevima vrijednim za ljudsko
zdravlje. Članove projektnoga tima čine: izv. prof. dr. sc.
Anita Pichler (voditeljica);
prof. dr. sc. Mirela Kopjar;
izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron; Ivana Ivić, mag.
ing. (asistentica); dr. sc. Ivana Tomac i Petra Matić, dipl.
ing. (asistentica) s Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta
Osijek te izv. prof. dr. sc. Vladimir Jukić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

stva i informacijskih tehnologija Osijek); „Membranski
procesi: Utjecaj koncentriranja na aromatične i fenolne
spojeve u crnom vinu“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Anite
Pichler (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek) te „Priprava i karakterizacija novih
poroznih anorganskih i organskih materijala“ voditelja
doc. dr. sc. Tomislava Balića
(Odjel za kemiju Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku).

Blokovski prikaz osnovnih
elemenata testnoga sustava za testiranje podsustava električnih vozila

Za potporu projektu voditelja prof. dr. sc. Željka Hederića odobreno je 37 927,50 kuna

„USPOSTAVA TESTNOG OKRUŽENJA
ZA ispiTivAnJE pOdsUsTAvA
POGONA ELEKTRIČNIH VOZILA“
Željko HEDERIĆ
Tehnološki razvoj suvremenoga društva kao jednu od smjernica istaknuo je problem transporta koji je integriran u sve
projekcije razvoja pametnih
gradova. Danas je trend proizvodnje i ulaganja u razvoj

podsustava pogona električnih
vozila (EV); od punionica i prijenosa energije u vozilo, sustava pohrane energije u baterije pa do upravljačke tehnike i
električnih motora.
Problem je električnih vozila
koji predstavlja tehnički izazov
nepostojanje infrastrukture za
ispitivanja tehničke ispravno-

Prikaz standardnoga tehničkog rješenja za testiranje klasičnih vozila
koje je potrebno nadograditi za testiranja električnih vozila

sti električnih vozila i njihovih
podsustava u široj regiji. Naime, razvoj trgovine električnih
vozila u Hrvatskoj ograničen
je na poticaje za kupnju novih
vozila. Time je zakočen entuzijazam inovacijskoga razvoja
u dijelu koji bi u regiji mogao
značajno povećati rast automobilske industrije koja danas
ima najveću stopu porasta u
svjetskim razmjerima.
Cilj je projekta uspostava testnoga okruženja za ispitivanje
električnih vozila prema postojećim međunarodnim standardima unutar kojega će se interaktivno povezati napredne
tehnike mjerenja, računalno
modeliranje, optimiranje korištenjem naprednih algoritama
mekoga računarstva te simulacije na osnovi prikupljenih
mjernih veličina električnih
vozila. Iz toga slijedi analiza
rezultata u svrhu dijagnostike
elementa pogona EV-a, odnosno prediktivni model tehničke ispravnosti EV-a.

Za potporu projektu voditelja doc. dr. sc. Tomislava Balića odobreno je 38 870 kuna

„PRIPRAVA I KARAKTERIZACIJA NOVIH POROZNIH
ANORGANSKIH I ORGANSKIH MATERIJALA“
Tomislav BALIĆ
Ubrzana emisija stakleničkih
plinova, poglavito CO2, uslijed
negativnoga ljudskog djelovanja, jedan je od glavnih uzroka
klimatskih promjena. Jednako
tako, posljednjih nekoliko desetljeća svjedoci smo sveprisutnoga i značajnoga porasta
koncentracije teških metala,
radioaktivnih elemenata i ostalih onečišćivača na različitim
lokacijama. Makrociklički spojevi kemijske su vrste koje odlikuje mogućnost selektivnoga vezanja metalnih kationa,
aniona i neutralnih kemijskih

Proces ekstrakcije metalnih kationa iz vodenih otopina
spojeva poput stakleničkih
plinova. Upravo makrociklički spojevi zbog svojih osobina
predstavljaju moguće rješenje za smanjenje koncentracije štetnih elemenata u prirodi.
Projekt „Priprava i karakterizacija novih poroznih anorgan-

skih i organskih materijala”,
koji vodi doc. dr. sc. Tomislav
Balić (Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku), bavi se pronalaskom novih makrocikličkih
spojeva koji bi se mogli koristiti
za uklanjanje štetnih kemijskih
vrsta iz okoliša. Osnovni je cilj

istraživačkoga dijela projekta
sinteza novih organskih i anorganskih poroznih materijala te
njihova karakterizacija. Provedbom istraživanja omogućit
će se pronalazak novih spojeva
koji imaju potencijalnu primjenu u adsorpciji štetnih stakleničkih plinova (CO2, SO2 i drugih), za prikupljanje i transport
industrijski važnih plinova (H2,
CO, I2, acetilen) ili pak za ekstrakciju metalnih kationa iz
vodenih medija. Neposredan je
cilj projekta znanstveni razvoj
mladih istraživača na Odjelu za
kemiju te uključivanje studenata u problematiku znanstvenoga istraživanja toga tipa. n

Dio istraživačkoga tima u radu na projektu

istraživački tiM projekta
l istraživački tim projekta čine: doc. dr. sc. tomislav Balić (voditelj projekta); doktorandice (asistentice) marija Paurević i andrea
Dandić; ivana Balić, viša stručna suradnica; doc. dr. sc. martina šrajer Gajdošik; doc. dr. sc. elvira Kovač-andrić, izv. prof. dr. sc. Berislav
marković i izv. prof. dr. sc. igor Đerđ, a u radu na projektu aktivno
sudjeluju studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija odjela
za kemiju Sveučilišta u osijeku.

Petak, 12. srpnja 2019.

GLAS SLAVONIJE

3

VAžNE INfORMAcIJE VEZANE UZ RAD STUDENTSkOgA cENTRA U OSIJEkU TIJEkOM LJETA 2019.

Studentski servis radi uobičajeno,
osiguran ljetni smještaj u sobama
Novoga studentskog doma
Tihomir MILINOVIĆ
eć
uobičajeno,
kao i svake godine, od 16. srpnja
do 1. rujna 2019.,
dakle tijekom ljetne akademske stanke, studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ostalim
mogućim korisnicima nije dostupna većina sadržaja Studentskoga centra u Osijeku.
Naime, u navedenom razdoblju
ne rade objekti prehrane, restorani, kantine i slastičarnica Studentskoga centra. To je razumljivo jer u navedenih mjesec i
pol dana nema subvencionirane prehrane za studente. Kao i
svakoga ljeta, vrijeme stanke i
kolektivnoga godišnjeg odmora
za radnike prehrane iskoristit će
se za potrebne radove redovitoga održavanja i popravka postrojenja, uređaja i čišćenje ventilacije. Te zahtjevne radove, zbog
velikoga posla svakodnevne pripreme velikoga broja obroka i
protoka brojnih studenata, nije
moguće raditi tijekom akademske godine pa je ta stanka u tom
smislu dobro došla. Premda su
objekti prehrane privremeno zatvoreni, a najveći broj zaposlenika na godišnjem odmoru, Studentski servis i Novi studentski
dom radit će cijelo ljeto.
Radno vrijeme Studentskog servisa, zbog velikoga povećanja
opsega posla tijekom ljeta, uobičajeno je kao i tijekom cijele

V

natječaj za sMještaj u
doMoviMa i subvenciju
privatnoga sMještaja
l Dana 1. srpnja 2019. na internetskoj stranici Studentskoga centra u
osijeku obavljen je natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj
i raspodjelu mjesta u studentskim
domovima u osijeku i subvenciju
privatnoga smještaja za akademsku godinu 2019./2020. Zainteresirani studenti u natječaju mogu vidjeti
uvjete, način i rokove za prijavu kao i
datume objave rezultata natječaja, ali
i način i rok za isticanje prigovora na
rezultate natječaja. Prijave se podnose do 23. srpnja 2019.

za izdavanje ugovora studenti
se Mogu koristiti MrežniM servisoM
l Početak je ljeta, velike su gužve i dugo čekanje na šalteru Studentskoga servisa. Stoga se pozivaju studenti da se koriste mrežnim servisom, odnosno internetskim servisom koji omogućuje izdavanje/preuzimanje ugovora bez dolaska u Studentski servis – za vrijeme radnoga
vremena, izvan radnoga vremena, vikendom, blagdanom ili noću, od
kuće ili poslodavca. Postupak je izdavanja vrlo jednostavan. Studenti
trebaju kliknuti na poveznicu i pratiti naputke. Po unosu svih potrebnih
podataka dobije se prikaz ugovora u PDF formatu u trima istovjetnim
primjercima koji se trebaju ispisati, a dalje se postupa jednako kao da
je student ugovor podigao na šalteru Studentskoga servisa. važno je
naglasiti kako se ugovori ne moraju ispisivati u boji. Poveznica: http://
www.stucos.unios.hr/?page_id=1297 (logiranje/prijava studenata preko aai@eduHr elektroničkoga identiteta).

Redoviti izbori za predstavnike studenata u Studentskom zboru Sveučilišta i sastavnica

godine: od ponedjeljka do petka
od 7 do 15 sati, a za predaju dokumentacije i učlanjenje od 7 do
14 sati. Pozivamo studente i naše
poslovne partnere da prate Facebookovu i internetsku stranicu Studentskoga servisa koje će
i tijekom ljeta biti svakodnevno
ažurirane i aktivne objavljenim
oglasima i važnim obavijestima koje su bitne za rad Servisa,
ali i drugim obavijestima vezanim uz početak rada u rujnu ili
novìnama za iduću akademsku
godinu. Službeni „ljetni ulaz“ u
Studentski centar, dakle i u Studentski servis, bit će s južne strane zgrade, uz Eurodom. O tome
će studenti biti obaviješteni i
usmjereni pisanim obavijestima.
Tijekom srpnja, kolovoza i rujna
za studente koji ostaju u Osijeku organiziran je ljetni smještaj
u studentskom domu. Ovoga ljeta, za razliku od prošle godine,
ljetni je smještaj organiziran u
Novom studentskom domu u
sveučilišnom kampusu. Cijena
je smještaja 700 kuna plus PDV
za mjesec dana, odnosno 350
kuna plus PDV za pola mjeseca.
U Dom se može useliti odmah po
prijavi i nije uvjet da su zainteresirani studenti bili tamo smješteni tijekom akademske godine.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Službi smještaja u Novom
domu od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Nakon 15 sati
te subotom i nedjeljom obavijesti se mogu dobiti i na recepciji
Doma.

Rezultati Natječaja Studentskoga zbora za financiranje studentskih projekata u 2019. godini

Studentski zbor Sveučilišta bit će konstituiran Raspodijeljeno ukupno 480 tisuća
početkom nove akademske godine
kuna za 91 odobren studentski projekt
Stjepan ĆURČIĆ
Dana 6. lipnja 2019. održani su
redoviti izbori za studentske
predstavnike – članove studentskih zborova sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku te članove Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku
biranih po područjima znanosti.
Za popunu svih predstavničkih
mjesta na Sveučilištu i sastavnicama bilo je potrebno najmanje 177 kandidata i jednako
toliko njihovih zamjenika. Jedina sastavnica na kojoj nije bilo
dovoljno prijavljenih kandidata
jest Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje će se izbori
morati ponoviti nakon ljeta. Na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku, zbog utvrđenih nepravilnosti u provedbi, također će biti
ponovljeni izbori za Studentski zbor sastavnice, za predstavnike iz područja društvenih znanosti za Studentski zbor
Sveučilišta te za predstavnike
studenata
poslijediplomskih
studija. S obzirom na ponavljanje, još uvijek se ne može znati koji će kandidati biti izabrani,

konstituirajuće
sjednice po
sAstAvnicAmA
l Na konstituirajućim sjednicama studentskih zborova
sastavnica, osim predsjednika studentskih zborova, biraju
se i predstavnici studenata u
fakultetskim vijećima/vijećima odjela/vijeću akademije te
predstavnici studentskoga zbora
sastavnice Sveučilišta u Studentskom zboru Sveučilišta. Pri konstituiranju Studentskoga zbora
Sveučilišta, osim predsjednika,
biraju se i članovi Senata Sveučilišta, Sveučilišnoga Savjeta te
predstavnici studenata u drugim
tijelima Sveučilišta.

a jednako tako do provedbe
pravovaljanih izbora ne može
se konstituirati ni vodstvo Studentskoga zbora Sveučilišta.
Od ukupno 16 234 studenta s
pravom glasa, na izbore je izišlo njih 3880, odnosno 24 posto. U Studentski zbor Sveučilišta po područjima znanosti
izabrani su predstavnici: Luka
Kurtović (područje tehničkih
znanosti), Ivan Strinić (područje biotehničkih znanosti),
Ante Grabić (područje tehničkih znanosti), Melita Lucić (interdisciplinarno i umjetničko
područje), Ivan Bilandžija (područje biomedicine i zdravstva), Marko Grozdanić (područje prirodnih znanosti) i
Sara Ćavar (područje humanističkih znanosti). Nakon provedbe izbora na Ekonomskom
fakultetu bit će poznati i predstavnici društvenih znanosti te
studenata poslijediplomskih
studija. Nov saziv studentskih
zborova sastavnica i Studentskoga zbora Sveučilišta imat će
mandat dvije godine, a predsjednici koje izaberu pri konstituiranju imaju jednogodišnji
mandat koji se može jednom
ponoviti.

Stjepan ĆURČIĆ
Od 5. do 26. travnja 2019. trajale su prijave na Natječaj za financiranje studentskih projekata u 2019. godini koji je, kao
i proteklih godina, raspisao i
proveo Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku.
Na osnovi toga natječaja za financiranje programa studentskih udruga, studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u
Osijeku te pojedinih studenata,
Studentski zbor Sveučilišta ove
će godine raspodijeliti ukupno
480 tisuća kuna za 91 prijavljen
projekt u šest kategorija. Najviše, tj. 20 projekata provest će
se u okviru kategorije „Projekti
usmjereni na razvoj i pružanje
sadržaja vezanih uz organizaciju slobodnog vremena studenata Sveučilišta“, 17 projekata

u kategoriji „Projekti usmjereni na poticanje i promicanje
kulturno-umjetničkih događanja u organizaciji studenata“,
24 projekta u kategoriji „Projekti međunarodne i međuinstitucionalne suradnje“, 19
u kategoriji „Projekti od općeg društvenog interesa”, četiri projekta u kategoriji „Projekti usmjereni na poticanje i
promicanje izvrsnosti u stručnom, znanstvenom i umjetničkom djelovanju“ te sedam
projekata u kategoriji „Projekti usmjereni na informiranje,
izdavačku djelatnost i studentske medije“.
Od prijavitelja, sukladno Pra-

vilniku o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog
zbora Sveučilišta u Osijeku za
studentske programe studenata i studentskih organizacija
Sveučilišta u Osijeku, na natječaj se prijavilo 12 studentskih
udruga, 12 studentskih zborova fakulteta, odjela i akademije
osječkoga Sveučilišta te sedam
studenata koji su samostalno
prijavili projekt. Ukupna vrijednost prijavljenih projekta iznosi više od 1,9 milijuna
kuna, a najviše je projekata prijavio Studentski zbor Akademije za umjetnost i kulturu koji
ove godine izvodi 27 studentskih projekata.
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DIO ODLUkA SA 7. SJEDNIcE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAyERA U OSIJEkU U AkADEMSkOJ gODINI 2018./2019.

Senat donio novi Pravilnik o
cjeloživotnom učenju Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
DONESENA JE I ODLUKA O UVJETIMA UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA I PRIHVAĆEN PRIJEDLOG KVOTA ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020. NA SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA

Pravilnik o cjeloživotnom
učenju Sveučilišta
Pravila za provedbu postupka
provjere ispunjenosti uvjeta za
izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravila) donijelo je Povjerenstvo za
provjeru ispunjenosti uvjeta za
izvođenje programa cjeloživotnoga učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku 18. travnja 2014. Povjerenstvo je donijelo Odluku o
izmjenama i dopunama Pravila 23. rujna 2016. Slijedom navedenoga, Pravila su se primjenjivala u proteklom razdoblju
od 2014. do 2019. godine.
U članku 19. Pravila navedeno
je da se „primjenjuju do ustroja Centra za cjeloživotno učenje na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku i uspostavljanja odsjeka/ureda za cjeloživotno učenje i donošenja
Pravilnika Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku o
cjeloživotnom učenju“.
Statut Sveučilišta, koji je donio
Senat 17. prosinca 2013., sadržavao je odredbe o novim sveučilišnim centrima, Centru za
stručne studije i Centru za cjeloživotno učenje, na osnovi inicijativa, zaključaka i odluka Senata u razdoblju od 2013. do
2017. S obzirom na činjenicu da
Centar za cjeloživotno učenje
nije osnovan u 2015. ni u 2016.
i 2017. godini, niti je Senat donio Elaborat kao temeljni dokument za osnivanje Centra za
cjeloživotno učenje, 20. prosinca 2017. izmijenjen je Statut tako da su brisane odredbe
koje se odnose na ustroj sveučilišnih centara, posebice zbog
činjenice da Sveučilište osniva
centre kao podružnice Sveučilišta, i to Centar za cjeloživotno
učenje. Slijedom navedenoga
utvrđeno je da će se pristupiti
ustrojavanju Ureda za cjeloživotno učenje na Sveučilištu što
je i ostvareno izradom novoga

Pravilnika o ustrojstvu radnih
mjesta Rektorata Sveučilišta
(studeni 2017.) i ustrojem Ureda za cjeloživotno učenje kao i
izmjenom ustrojstva znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica tijekom 2018. i 2019.
godine i ustrojavanjem ureda
za cjeloživotno učenje na znanstveno/umjetničko-nastavnim
sastavnicama koji će biti povezan sa sveučilišnim Uredom za
cjeloživotno učenje.
U skladu s navedenim novim
ustrojima ureda za cjeloživotno učenje pristupilo se izradi Pravilnika o cjeloživotnom
učenju. Na temelju primjene
navedenih Pravila te postojeće
akademske prakse u izvođenju
programa cjeloživotnoga učenja, Kolegij je tajnika, u skladu
s člankom 55. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku (pročišćeni tekst), kao
savjetodavno stručno tijelo, tijekom siječnja i veljače 2019.
izradio Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju i uputio ga Odboru za statutarna i pravna pitanja Senata
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem
tekstu: Odbor). Odbor je na 8.
sjednici u akademskoj godini
2018./2019., održanoj 15. travnja 2019., utvrdio Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.
Navedeni se Nacrt prijedloga
Pravilnika u okviru provedbe
funkcionalne integracije Sveučilišta u Osijeku predlaže kao
jedinstveni Pravilnik za sve
znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta u
Osijeku.
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja
zakona, drugih propisa i akata
(„Narodne novine” br. 140/09.)
Odbor je 16. travnja 2019. uputio u javnu raspravu Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.
Javna je rasprava trajala do 6.
svibnja 2019. godine. Nacrt prijedloga Pravilnika Odbor je dostavio i elektroničkim putem
dekanima i pročelnicima znanstveno/umjetničko-nastavnih
sastavnica za provedbu javne
rasprave na ovlaštenim tijelima. Nacrt je prijedloga Pravilnika objavljen i na mrežnim
stranicama Sveučilišta te je bio
dostupan svim članovima akademske zajednice.
U otvorenom roku primjedbe,
prijedloge i komentare u postupku javne rasprave o Nacrtu
prijedloga Pravilnika dostavio
je Filozofski fakultet Osijek pod
nazivom „Očitovanje na prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom
učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“ 17.
travnja 2019. godine.

Prof. dr. sc. ana Bucić-Kojić

Prof. dr. sc. Ivica strelec

Nakon uvida u dostavljene primjedbe, prijedloge i komentare Filozofskoga fakulteta Osijek, koji su se najvećim dijelom
odnosili na definiran status
programa cjeloživotnoga učenja „Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe“, Odbor je uputio izraze
zahvalnosti Filozofskom fakultetu na dostavljenim primjedbama, prijedlozima i komentarima te na uloženom trudu u
pisanju primjedbi, prijedloga i
komentara na Nacrt prijedloga
Pravilnika. Odbor je uz detaljna obrazloženja naveo razloge
prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja primjedbi i komentara Filozofskoga fakulteta na pojedine članke (neprihvaćanje
Albert OswAld
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a 7. sjednici Senata
Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj
godini
2018./2019., održanoj 26. lipnja 2019., doneseno je mnogo
odluka, a izdvajamo najvažnije.
Na osnovi prijedloga Povjerenstva za cjeloživotno učenje Senat je izdao suglasnost na program cjeloživotnoga učenja
naslovljen „Predikativna analitika i vizualizacija podataka“
na Ekonomskom fakultetu u
Osijeku.

Prof. dr. sc. Branimir Belaj

Prof. dr. sc. Gordana Dukić

primjedbi na članke 6.,7., 8. i
9. koje se odnose na status programa cjeloživotnoga učenja
„Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke
izobrazbe“
te djelomično prihvaćanje za
poboljšanje teksta Pravilnika
u članku 24. i 25. kod izmjena
programa cjeloživotnog učenja
kao i neprihvaćanje primjedbi
vezanih uz izmjenu voditelja
programa cjeloživotnoga učenja; izmjena izvođača/nositelja
predmeta te izmjena iznosa/cijene programa polaznika.).
U okviru javne rasprave, na
prijedlog prof. dr. sc. Marija
Vinkovića, predsjednika Odbora, uvrštene su odredbe u članku 5., 15., 19. i 22. koje se odnose na programe cjeloživotnoga

Prof. dr. sc. Damir magdić

Prof. dr. sc. Stela jokić

učenja i koje su dio odobrenih
i financiranih domaćih i stranih projekata sastavnica Sveučilišta. S obzirom na činjenicu
da nije bilo drugih primjedbi ni
komentara u otvorenom roku
za javnu raspravu na Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju, Odbor je 19. lipnja
2019. utvrdio konačan prijedlog Pravilnika i Senat je 26. lipnja 2019. donio novi Pravilnik
o cjeloživotnom učenju.

Izmjene i dopune
Statuta Sveučilišta
Izmjena i dopuna članka 122.
Statuta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku uskla-

Prof. dr. sc. davor Plavec

Prof. dr. sc. željko Senković

đivanje je Statuta Sveučilišta
prema posebnom propisu –
Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne
novine“ br. 17/19.). Odbor za
statutarna i pravna pitanja donio je 20. svibnja 2019. Mišljenje o primjeni članka 21. Zakona o knjižnicama (KLASA:
602-04/19-08/3 URBROJ: 215860-01-19-38) iz kojeg je vidljivo da, na osnovi sveučilišne
analize zaposlenika u knjižnicama na znanstveno/umjetničko-nastavnim
sastavnicama te u Gradskoj i sveučilišnoj
knjižnici Osijek i prema odredbi članka 21. Zakona o knjižnicama u kojem se izrijekom
navodi „s više od pet zaposlenih ima stručno vijeće“, jedino
Gradska i sveučilišna knjižnica
Osijek ispunjava uvjet za ustroj
stručnoga vijeća.
Primjenom navedene odredbe i prema ustroju Sveučilišta
u Osijeku, koji je utvrđen člankom 9. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna
knjižnica posebna je sastavnica
– javna ustanova u sastavu Sveučilišta u Osijeku i potrebno je
uskladiti Statut Sveučilišta i
Statut Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek s odredbama
Zakona o knjižnicama. Gradska i sveučilišna knjižnica obvezna je ustrojiti stručno vijeće
prema odredbi članka 21. Zakona o knjižnicama.
U daljnjem usklađivanju općih akata Sveučilišta i Gradske
i sveučilišne knjižnice Osijek

treba istaknuti odredbe članka
17. Zakona o knjižnicama kojima je određeno: „Javna knjižnica s više od deset zaposlenih
ima upravno vijeće“. „Upravno vijeće ima pet ili sedam članova, od kojih većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih
kulturnih, javnih, znanstvenih
djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka,
jednoga bira stručno vijeće, a
ako ono nije osnovano, stručno knjižničarsko osoblje iz
svojih redova, te jednoga člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju
radni odnosi.“ Člankom 122.
stavkom 2. Statuta Sveučilišta
određeno je: „Upravno vijeće
ima pet članova koje imenuje
Senat.“
Navedena odredba primjenjivala se jednako na sve posebne sastavnice –javne ustanove:
Studentski centar u Osijeku,
Studentski centar u Slavonskom Brodu i Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek tako
da su u stavku 3. istoga članka određeni ovlašteni predlagatelji članova Upravnog vijeća
kako slijedi:
„Dva (2) člana Upravnog vijeća predlaže rektor Sveučilišta,
jednog (1) člana predlaže ministar znanosti i obrazovanja,
jednog (1) člana predlažu zaposlenici ustanove prema Zakonu
o radu, a jednog (1) člana studenti na prijedlog Studentskoga zbora Sveučilišta.“
S obzirom na činjenicu da je
prema članku 17. stavku 2. Zakona o knjižnicama izrijekom
određeno da Upravno vijeće ima pet ili sedam članova
i da se u sastav Upravnoga vijeća mora uključiti jedan (1)
član kojeg bira stručno vijeće,
a istodobno ostaju dosadašnji način predlaganja članova
Upravnoga vijeća, to bi značilo da Upravno vijeće ima šest
(6) članova i nemogućnost pravovaljanoga odlučivanja. Uzimajući u obzir činjenicu da je
Gradska i sveučilišna knjižnica javna ustanova – sastavnica
Sveučilišta s dvojnom djelatnošću (gradska i sveučilišna knjižnica) i da Grad Osijek sudjeluje
u financiranju gradske djelatnosti, proširen je sastav Upravnoga vijeća tako da Grad Osijek
predloži jednoga (1) člana u sastav Upravnoga vijeća.
Posebno treba napomenuti odredbu članka 17. stavka 3.
Zakona o knjižnicama koja glasi: „Za člana upravnog vijeća iz
stavka 2. ovoga članka osnivač
može imenovati osobu koja
ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij ili s njim izjednačen studij, osim ako posebnim
zakonom nije drukčije odre-

đeno.“ U primjeni navedene
odredbe treba istaknuti da je
imenovanje člana Upravnoga
vijeća – studenta kojeg predlaže Studentski zbor Sveučilišta
određeno posebnim zakonom
tako da je imenovanje studenata u tijela Sveučilišta, tijela
znanstveno-nastavnih sastavnica te u tijela posebnih sastavnica Sveučilišta utvrđeno člankom 5. stavkom 1. podstavcima
1. i 2. Zakona o Studentskom
zboru i drugim studentskim
organizacijama („Narodne novine“ br. 71/07.).
U skladu s navedenim obrazloženjem obavljeno je usklađivanje Statuta Sveučilišta tako
da sastav Upravnoga vijeća u
dvjema posebnim sastavnicama –javnim ustanovama (Studentski centar u Osijeku i Studentski centar u Slavonskom
Brodu) ostaje isti, a Gradskoj i
sveučilišnoj knjižnici povećan
je broj članova Upravnoga vijeća s pet (5) na sedam (7) članova kako bi se na odgovara-

jući način primijenile odredbe
članka 17. Zakona o knjižnicama i omogućilo pravovaljano
odlučivanje tijela upravljanja.
Na osnovi prethodnoga pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna i pravna pitanja od 19.
lipnja 2019. Senat je donio Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
Također, članovi Senata dali
su suglasnost Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za
povjeravanje nastave međunarodno priznatim znanstvenicima. To su:
l dr. sc. Sebastijan Seme, državljanin Republike Slovenije,
ugledni znanstvenik iz inozemstva, u statusu međunarodno priznatoga znanstvenika iz
inozemstva, u rangu izvanrednoga profesora – povjerava mu
se izvođenje nastave iz predmeta Modeliranje i simulacija distributivne proizvodnje iz
obnovljivih izvora energije na
Poslijediplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike i
računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za
akademsku 2018./2019. godinu
i akademsku 2019./2020. godinu;
l dr. sc. Matjaž Colnarič, državljanin Republike Slovenije,
ugledni znanstvenik iz inozemstva, u statusu međunarodno priznatoga znanstvenika iz
inozemstva, u rangu redovitoga profesora – povjerava mu se
izvođenje nastave iz predmeta Računalni sustav stvarnog
vremena u upravljanju na Poslijediplomskom sveučilišnom
studiju elektrotehnike i računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za
akademsku 2018./2019. godinu
i akademsku 2019./2020. godinu.
Senat je donio i odluku o

uvjetima upisa u višu godinu
studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku u akademskoj
godini 2019./2020. (tablica 1.).
Studenti preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih
sveučilišnih studija te stručnih studija ako ne ostvare uvjete za upis u višu godinu studija, mogu upisati ponavljanje
godine uz uvjet da su ostvarili
najmanje 24 ECTS boda u godini koju ponavljaju. Prihvaćen je i prijedlog upisnih kvota za upis studenata u prvu
godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020. na znanstveno-nastavnim i umjetničko/
znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku (tablica 2.).
K tomu, Senat je utvrdio sveučilišne izborne kolegije u akademskoj godini 2019./2020.
koje su predložile znanstveno-nastavne i umjetničko/
znanstveno-nastavna sastavnica i koji se javno objavljuju
na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama znanstveno-nastavnih
i umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta
u Osijeku. Na prijedlog Fakulteta za odgojne i obrazovne
znanosti Sveučilišta u Osijeku
Senat je prihvatio suorganizaciju VII. International Symposium on Balkan History Studies koji se od 18. do 21. rujna
2019. održava u gradu Edrine
u Turskoj. Senat je prihvatio i
Izvješće o radu Studentskoga
zbora Sveučilišta u Osijeku za
2018. godinu i donio Financijski plan Studentskoga zbora
Sveučilišta u Osijeku za 2019.
godinu.
(Sveučilište u Osijeku)

potvrđen izbor devet redovitih profesora
l Senat je potvrdio devet redovitih profesora, od toga šest u prvom izboru, dva u trajnom zvanju i jednoga u naslovnom zvanju.
to su: izv. prof. dr. sc. ana Bucić Kojić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu osijek (prvi izbor); izv.
prof. dr. sc. marko jukić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. ivica
Strelec iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja biotehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Stela jokić iz znanstvenoga
područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena
tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu osijek (prvi
izbor); prof. dr. sc. Damir magdić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu osijek (trajno zvanje); izv.
prof. dr. sc. željko Senković iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filozofija na Filozofskom fakultetu
osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić iz znanstvenoga
područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja ekonomija na
Filozofskom fakultetu osijek (prvi izbor); prof. dr. sc. Branimir Belaj
iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga
polja filologija na Filozofskom fakultetu osijek (trajno zvanje) te izv.
prof. dr. sc. Davor Plavec iz znanstvenoga područja biomedicina i
zdravstvo, znanstvenoga polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
na medicinskom fakultetu osijek (naslovno zvanje – prvi izbor).

nastavni kalendar u
akadeMskoj godini 2019./2020.
l Senat je donio odluku i o nastavnom kalendaru u akademskoj
godini 2019./2020.
l 1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima te na preddiplomskim stručnim
studijima koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko/
znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u osijeku u akademskoj godini 2019./2020. počinje 1. listopada 2019.
l 2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do
20. prosinca 2019. te od 7. siječnja do 24. siječnja 2020.
l 3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 23. prosinca 2019. do
3. siječnja 2020.
l 4. Zimski ispitni rok traje od 27. siječnja do 21. veljače 2020.
l 5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 24. veljače do 5.
lipnja 2020.
l 6. Ljetni ispitni rok traje od 8. lipnja do 10. srpnja 2020.
l 7. jesenski ispitni rok traje od 31. kolovoza do 30. rujna 2020.
l 8. Znanstveno-nastavne sastavnice medicinski fakultet osijek i
odjel za biologiju Sveučilišta u osijeku, koje u akademskoj godini
2019./2020. izvode nastavu u turnusima ili blok-nastavu, mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenoga u točkama 2. i
5. ove Odluke.
l 9. akademska misa na početku akademske godine 2019./2020.
održat će se 13. listopada 2019., a na kraju nastave u akademskoj
godini 2019./2020. akademska misa bit će 14. lipnja 2020.

Tablica 1.
Uvjeti upisa u višu godinu studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim
sastavnicama Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020.
Znanstveno/umjetničko-nastavna
sastavnica

Preddiplomski
sveučilišni studiji (EcTS bodovi)

EKONOMSKI FAKULTET

Diplomski
sveučilišni studiji (EcTS bodovi)

Preddiplomski
stručni studiji
(EcTS bodovi)

45 ECTS bodova

45 ECTS bodova

45 ECTS bodova

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

48 ECTS bodova

48 ECTS bodova

48 ECTS bodova

FAKULTET ZA DENTALNU
MEDICINU I ZDRAVSTVO

51 ECTS bod

51 ECTS bod

51 ECTS bod

FAKULTET ZA ODGOJNE I
OBRAZOVNE ZNANOSTI

48 ECTS bodova

42 ECTS boda

48 ECTS bodova

FILOZOFSKI FAKULTET

48 ECTS bodova
– svi studiji osim
studija Psihologije
55 ECTS boda

48 ECTS bodova
– svi studiji osim
studija Psihologije
55 ECTS boda

50 ECTS bodova

50 ECTS bodova

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET
KATOLIČKI BOGOSLOVNI
FAKULTET

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studiji (EcTS bodovi)

Tablica 2.
Prijedlog upisnih kvota za upis studenata u prvu godinu
diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini
2019./2020. na Sveučilištu u Osijeku
REDNI
BROJ
50 ECTS bodova

48 ECTS bodova

MEDICINSKI FAKULTET

51 ECTS bod

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

42 ECTS boda

PRAVNI FAKULTET

51 ECTS bod

51 ECTS bod
42 ECTS bodova

44 ECTS boda - redoviti
studenti za sve godine
studija
45 ECTS bodova

42 ECTS boda – izvanredni studenti za upis u II. i
III. godinu studija

43 ECTS boda
-izvanredni
studenti za upis
u II. i III. godinu
studija

44 ECTS boda- izvanredni
studenti za upis u IV. i V.
godinu studija

UKUPNO
KVOTE

1.

Akademija za umjetnost i kulturu

222

2.

Ekonomski fakultet

411

3.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

397

4.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija

149

5.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

180

6.

Fakultet za odgojne i obrazovne
znanosti

80

7.

Filozofski fakultet

270

8.

Građevinski i arhitektonski fakultet

122

10.

Medicinski fakultet

40

42 ECTS bodova
45 ECTS
bodova -redoviti
studenti za sve
godine studija

ZNANSTVENO/UMJETNIČKO
-NASTAVNA SASTAVNICA

PREHRAMBENOTEHNOLOŠKI FAKULTET

42 ECTS boda

42 ECTS boda

12.

Prehrambeno-tehnološki fakultet

100

STROJARSKI FAKULTET

42 ECTS boda

42 ECTS boda

13.

Strojarski fakultet

185

AKADEMIJA ZA
UMJETNOST I KULTURU

48 ECTS bodova

48 ECTS bodova

14.

Odjel za biologiju

60

ODJEL ZA BIOLOGIJU

48 ECTS bodova

48 ECTS bodova

15.

Odjel za fiziku

21

ODJEL ZA FIZIKU

45 ECTS bodova

45 ECTS bodova

16.

Odjel za kemiju

30

ODJEL ZA KEMIJU

48 ECTS bodova

50 ECTS bodova

17.

Odjel za matematiku

61

ODJEL ZA MATEMATIKU

45 ECTS bodova

45 ECTS bodova

45 ECTS bodova

UKUPNO SVEUČIlIšTE
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NAJDUGOVJEČNIJI OSJEČKI STUDENTSKI FESTIVAL OVE GODINE U KASNIJEM TERMINU

Tradicionalno 39. Osječko ljeto mladih
održat će se u prvoj polovici rujna
Stjepan ĆURČIĆ
Godine 1980. u organizaciji Studentskoga centra u Osijeku nastao je festival Osječko ljeto mladih. Stariji se Osječani još uvijek
sjećaju prvih godina i kako se
cijeli njihov, tada studentski naraštaj okupljao na koncertima,
predstavama, književnim i filmskim večerima te drugim događanjima koji su se izvodili tijekom cijeloga ljeta. S vremenom
je projekt prešao u organizaciju studenata, odnosno Studentskoga zbora Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku te
se proširivao sadržajem i mijenjao lokacije. Osječko ljeto mladih danas uključuje glazbene,
športske, umjetničke, edukacijske, zabavne i mnoge druge sadržaje, a riječ je o festivalu na
kojem su već nastupili najveći i
najpopularniji hrvatski izvođa-

či kao što su Gibonni, Prljavo
kazalište, Željko Bebek, Goran
Bare i Majke, Neno Belan, Opća
opasnost, Petar Grašo, Silente i
drugi. To pokazuje da je letvica
visoko postavljena i budućim
naraštajima organizatora neće
ju biti lako održati na toj razini. Ove su godine Sveučilište u
svibnju i cijeli grad u lipnju bili
prepuni događanja i projekata
u koje su bili uključeni i osječ-

ki studenti, a koji su zahtijevali
mnogo vremena i energije studentskih predstavnika. Zbog
toga, a i ponukani predviđanjima o nestabilnim vremenskim
prilikama u ovim predljetnim
mjesecima, koje su, primjerice, kišom „okupale“ i 7. Studentsku roštiljadu, nedostajalo je vremena, energije i dobre
meteorološke prognoze da se
Osječko ljeto mladih pripre-

mi za lipanj pa je odlučeno da
će se održati u rujnu kao i 35.
OLJM. Konkretni se datumi još
uvijek dogovaraju, ali 39. OLJM
bit će organiziran u prvoj polovici rujna, najvjerojatnije od 6.
do 15. rujna 2019. Za sada je počela organizacija športskoga dijela i treće po redu noćne utrke u duljini od deset kilometara
koja je i organizacijski najzahtjevniji element OLJM-a. Studenti Akademije za umjetnost i
kulturu u Osijeku počeli su pripremati umjetnički dio koji će
sadržavati nekoliko predstava,
umjetničkih koncerata, izložbi te studentski filmski festival
kao i prošle godine. Na redu
su organizacija edukativnoga
dijela te glazbenoga programa
za koncertni dio OLJM-a koji
će Studentski zbor Sveučilišta
odraditi u suradnji s nekom od
specijaliziranih agencija kako bi
sve bilo spremno za rujan.

U Rektoratu organizirana
radionica o upravljanju rizicima
Dubravka TRAMPUS
Dana 17. travnja 2019. u prostorijama Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je cjelodnevna
radionica o upravljanju rizicima (risk management) na inicijativu sveučilišnoga Centra za
unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.
Radionica je bila namijenjena djelatnicima ureda za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u
Osijeku, predsjednicima povjerenstava za kvalitetu na sastavnicama te djelatnicama

Centra za kvalitetu. Radionicu
je održao Goran Kliškić, edukator TÜV Croatia d.o.o. (TÜV
NORD) grupe. Upravljanje rizicima, njihovo definiranje i
razmišljanje na temelju rizika
postali su jedna od obveza sustava upravljanja kvalitetom
na svim razinama. Kako je istaknuto, razmišljanje na temelju
rizika omogućuje Sveučilištu u
Osijeku i njegovim sastavnicama uspostavu pravodobnih aktivnosti koje će spriječiti nastanak događaja koji nepovoljno
utječu na ostvarenje kakvoga
postavljenog zadatka ili cilja.

STUDENTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAyERA U OSIJEkU PONOVNO
REkORDNO USPJEŠNI U ZAVRŠNIcAMA DRžAVNIH ŠPORTSkIH NATJEcANJA

Sveučilišna športska kolekcija
bogatija za čak 13 novih odličja

Futsal
Studentice su u poluzavršnici
deklasirale predstavnice Sveučilišta u Splitu rezultatom 8:
0, a u finalu su s omjerom 1: 3
poražene od višegodišnjih prvakinja, ekipe Sveučilišta u Zagrebu, zasluživši „srebro“ za
Osijek. Titula najbolje igračice završila je u rukama osječke
igračice Lorene Balić, a ekipu
su vodili Petar Kerže, prof. i Milenko Korica. Studenti, do tada
aktualni prvaci, imali su najte-

l dana 14. i 15. lipnja 2019. u Zagrebu, u Nogometnom centru Zagrebello, odigrana je završnica nadmetanja (Finals) za nogometašice i nogometaše. Nakon natjecanja po skupinama, djevojke su (kao
i momci) završile drugoplasirane, a u poluzavršnici su se i jedni i drugi susreli s ekipama Sveučilišta u Zagrebu. Na žalost, u oba su slučaja poraženi, i to rezultatima 3: 4 i 0: 4. U dvobojima za treće mjesto
djevojke su pobijedile ekipu tehničkoga veleučilišta u Zagrebu s 3:
1, a studenti momčad istoga protivnika s 3: 0. Nogometaše su vodili
Petar Kerže, prof. kao izbornik te milenko Korica kao voditelj.
iGor SaLajić

S

tudentice i studenti
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ponovno su bili
rekordno uspješni u
završnicama državnih športskih natjecanja održanima tijekom svibnja i lipnja 2019.
Izvrsnim i vrlo dobrim nastupima u različitim športovima sveučilišnu kolekciju obogatili su
za čak 13 novih odličja, od čega
su četiri „zlata“, tri „srebra“ te
šest „bronci“. Time su već ove
godine nadmašili do sada najveći kolektivni uspjeh osječkoga sveučilišnoga športa, postignut prije godinu dana, kada su
zaslužili ukupno deset medalja.
Završnica, Unisport Finals,
održana je od 16. do 19. svibnja 2019. u Rovinju. Na žalost,
odlukom organizatora, iz programa su ispala natjecanja u
ženskom i muškom rukometu (odigrani u kasnijem terminu) te u stolnom tenisu, također u objema konkurencijama.
Takva se odluka organizatora
odrazila i na broj odličja koje
su osječki studenti športaši donijeli iz Rovinja, no ipak ih je
osvojeno ukupno šest.

dvije brončane Medalje u nogoMetu

DiNKo BažULić

Igor SALAJIĆ

Slavlje nakon osvojene zlatne medalje muške odbojkaške reprezentacije Sveučilišta u osijeku
žu moguću prepreku u poluzavršnici: kolege sa Sveučilišta u
Zagrebu. Na žalost, cjelogodišnja neujednačena izdanja i (ne)
opravdani izostanci velikoga
broja igrača koji su trebali biti
nositelji igre preslikali su se u
tu utakmicu i, na kraju, na s(p)
retan prolazak Zagreba u finale rezultatom 4: 3. U utakmici
za treće mjesto nije bilo mjesta
iznenađenju. Tehničko veleučilište u Zagrebu nadmašeno je
s uvjerljivih 4: 0 pa su momci,
predvođeni izbornikom Marijom Keškićem, prof. i trenerom
Gordanom Duvančićem, osvojili „broncu“. To im je ujedno osiguralo i ljetni nastup na Europskom prvenstvu u Portugalu.

ODBOJKa
Na žalost, brojni izostanci bili
su problem i kod odbojkašica
pa samo osam igračica na kraju

nije moglo dalje od 4. mjesta,
uz tijesan poraz u poluzavršnici od Riječanki. U utakmici za
3. mjesto djevojke jednostavno nisu bile prave i izgubile
su od Sveučilišta u Splitu. Ekipu su predvodili izbornik Jurica Lovrinčević, prof. i trener
Miroslav Đekić. Ono što je pak
nedostajalo kod futsala i odbojkašica, apsolutni odziv svih
igračica i igrača na raspolaganju (čak i onih ozlijeđenih),
dogodilo se kod odbojkaša
koji su osvojili drugo uzastopno „zlato“. Pri tome su protiv
Sveučilišta Sjever u polufinalu
i Sveučilišta u Zagrebu u finalu zabilježene dvije glatke pobjede, obje s 3: 0. Na taj način
momci su priskrbili, osim ovoljetnoga Europskoga prvenstva, i nastup na Univerzijadi u
Beogradu 2020. Izbornik je bio
Zoran Škrinjarić, prof., a trener Davor Meringer, dok im je
u postizanju toga velikog rezul-

tata „sekundirao“ i prošlogodišnji kapetan Josip Vojak kao
član stručnoga stožera.

ŠaH
Studentice Sveučilišta u Osijeku
prve su stigle do najsjajnijega,
zlatnog odličja na ovom Finalsu,
i to sigurnom igrom protiv svih
protivnica pod vodstvom izbornice mr. sc. Vesne Širić. U jakoj
konkurenciji šahisti pak nisu
mogli dalje od 4. mjesta.

tENIs
Najbolji primjer borbenosti
bile su osječke tenisačice koje
su u maratonskom susretu (trajao je čak do ponoći) izborile
završnicu protiv Tehničkoga
veleučilišta u Zagrebu. Posebno valja istaknuti Karolinu Kovač, odbojkašicu i tenisačicu,

koja je nakon pet setova u odbojkaškoj poluzavršnici jurila
na 19 kilometara udaljen teniski teren pomoći djevojkama
u lovu na završnicu i – uspjela! Finale je, nakon golemoga emotivnog pražnjenja, ipak
otišlo na stranu Sveučilišta Zagreb pa u Osijek stiže žensko
tenisko „srebro zlatnoga sjaja, s potpisom djevojaka i izbornika Marija Oršolića, prof.
Studenti su ovaj put osvojili 6.
mjesto u teniskom natjecanju.

KOŠaRKa
Velik hendikep neigranja ili ozljeda ključnih igračica imale su i
košarkašice. Unatoč svemu, djevojke koje su vodili izbornik Zoran Vladović, prof. i trener Dražen Nikšić, prof. u utakmici za
treće mjesto, koja je bila repriza
prošlogodišnjega finala, pobijedile su ekipu Sveučilišta u Za-

dru košem u zadnjim sekundama te ovogodišnjom „broncom“
nastavile s osvajanjem medalja.
U poluzavršnici od njih su bile
bolje igračice Sveučilišta u Zagrebu. I osječke košarkašice
očekuje nastup na ovoljetnom
europskom prvenstvu.

RuKOMEt
Osječke su studentice zbog nepovoljnoga termina održavanja
Finalsa (od 7. do 9. lipnja 2019.)
u Rijeku otputovale u oslabljenom sastavu. Ipak, predvođene
Marijem Oršolićem, prof. osvojile su treće mjesto u državi u
ženskom rukometu. Studenti
su pak otputovali u gotovo najjačem sastavu, ali su u samom
finalu pokleknuli pred riječkim
rukometašima te u Osijek, kao
i prošle godine, donijeli „srebro“. Igrače je vodio izbornik
Jurica Lovrinčević, prof.

Petak, 12. srpnja 2019.

GLAS SLAVONIJE

RAZGOvOR

7

Tajana Mohnacki,

osječka magistrica kulturalnoga menadžmenta, odnedavno globalna
potpredsjednica Erasmusove studentske mreže (Erasmus Student Network)

glavni cilj, na koji ću se
usmjeriti u svojem mandatu,
bit će priznavanje statusa i
rada studenata volontera
U ESN-u sTEklA sAM BROJnE nOvE vJEšTinE i dOBilA ZnAnJA O RAZnOlikiM
AspEkTiMA dJElOvAnJA nEpROfiTnih ORGAniZAciJA, nEfORMAlnOM
OBRAZOvAnJU, pOliTikAMA ZA MlAdE i pROGRAMiMA RAZMJEnE”

„

Razgovarao: Tomislav LEVAK
a nedavnoj Generalnoj
skupštini
studentske globalne volonterske organizacije Erasmus
Student Network (ESN), odnosno Erasmus studentske mreže,
održanoj od 18. do 21. travnja
2019. u Solunu (Grčka), Tajana Mohnacki, osječka magistrica kulturologije, smjera Kulturalni menadžment, izabrana je
za potpredsjednicu ESN-a. To je
veliko priznanje na svjetskoj razini bilo povodom za razgovor s
Tajanom Mohnacki za Sveučilišni glasnik.

N

t Uz čestitke na imenovanju na tako važnu funkciju,
molim Vas da nam na početku objasnite kako izgleda i
kako je tekao postupak izbora.
- Zahvaljujem na čestitci. U našoj organizaciji izbori za Međunarodni odbor održavaju se
jednom godišnje na Generalnoj
skupštini. Međunarodni odbor
uključuje pet osoba, odnosno
pozicija (predsjednik, potpredsjednik, tajnik, menadžer za
komunikacije te menadžer za
web projekte) i bira se na mandat od godinu dana. Generalna
skupština održava se u ožujku
ili travnju, svake godine na drugom mjestu, a na njoj se okuplja više od 800 volontera naše
mreže. Ove je godine Generalna
skupština, AGM, održana u travnju u Solunu. Uvjeti za kandidaturu za Međunarodni odbor u
ESN-u prilično su jednostavni:
morate biti član ESN-a, morate
dobiti potporu više od 50 % lokalnih podružnica iz države kojoj pripadate i morate osobno
predstaviti svoju kandidaturu
pred Skupštinom. Da biste bili
izabrani, morate dobiti više od
50 % glasova lokalnih podružnica i više od 50 % glasova zemalja članica nazočnih na Skupštini. Inače, u mreži imamo 39
zemalja članica i 527 lokalnih
podružnica. Naravno, tu su i
uvjeti kao što su: dobro poznavanje engleskoga jezika, radna
sposobnost, duboko poznavanje mreže te profesionalno iskustvo izvan i unutar organizacije.
Osobno sam se odlučila kandidirati u prosincu 2017., a kandidaturu sam obznanila nekoliko
mjeseci kasnije, prvo članovima
Erasmus studentske mreže Hrvatska, a potom i drugima. Napominjem kako je važno imati
potporu vlastite države.
Potom su, u prva četiri mjeseca

2019., uslijedile pripreme i postupak što je uključivalo: slanje
životopisa i motivacijskoga pisma u kojem sam objasnila svoje ideje i prioritete, zatim slanje
svih potrebnih dokumenata te
odgovaranje na online pitanja
članova iz pojedinih država članica. Uslijedila je Skupština na
kojoj smo tri protukandidata i
ja predstavili svoje kandidature
i odgovarali na postavljena pitanja. Posljednjega je dana Skupštine uslijedilo glasovanje, a pobijedila sam s osvojenih ukupno
59 % glasova zemalja članica i
lokalnih podružnica mreže.

t Kada, kako i zašto ste postali članicom ESN-a? Što
Vam je donijelo to članstvo,
odnosno iskustvo u volontiranju te koje ste važnije projekte i programe realizirali?
- U Erasmus studentsku mrežu
učlanila sam se u svibnju 2014.
isključivo jer sam željela doži-

vjeti novu dimenziju studentskoga života i poboljšati svoje
interpersonalne vještine. Kroz
pet godina aktivnosti u mreži dobila sam mnogo više nego
što sam očekivala. Bila sam sramežljiva, povučena i tiha osoba. Po prirodi sam introvertan
tip, što mi nužno ne smeta, no
neki su aspekti moje osobnosti
bili toliko ekstremni da su me
kočili u svakodnevnom životu.
Nisam bila zadovoljna tom činjenicom i znala sam da nešto
moram promijeniti. Tijekom
studija prijavljivala sam se za
sudjelovanje u različitim projektima, događajima i dodatnim
aktivnostima, stavljajući se u situacije izvan vlastite zone komfora, no pravi su izazovi uslijedili tek nakon što sam postala
članicom Erasmusove studentske mreže. Tamo sam konačno
shvatila kako sam sama odgovorna za svoje učenje i razvoj te
da ne mogu samo čekati da mi
prilike padnu u krilo, nego ih
moram sama stvarati. Moja je
lokalna podružnica ESN Osijek.
Sve je započelo u malom uredu
nedavno osnovane lokalne podružnice Erasmus studentske
mreže Hrvatska u Studentskom
centru Sveučilišta u Osijeku.
Tamo sam provela dva mandata
u Lokalnom odboru na funkciji predstavnice za odnose s javnošću. Tada smo članove, kao i
studente na razmjeni u Osijeku,
mogli nabrojiti na prste dviju
ruku. Danas ESN Osijek broji tridesetak aktivnih članova, a brine se o nešto više od 50 studenata na razmjeni po semestru.
Na nacionalnoj sam razini bila
koordinatorica projekta naslovljenog „Mov’in Europe“, a provela sam i dva mandata u Naci-

što je erasMus studentska Mreža?
t Molim Vas, ukratko objasnite što je točno Erasmus
studentska mreža.
l erasmus studentska mreža najveća je studentska organizacija u
europi osnovana 1989. u cilju potpore i razvoja razmjene mladih. U
prvom redu vodi se načelima „Ujedinjeni u različitosti“ i „Studenti pomažu studentima“. mreža je prisutna na više od 900 visokih učilišta u
40 zemalja članica, ima više od 15 000 aktivnih članova koji se brinu
o više od 220 000 studenata na razmjeni svake godine te uključuju
više od 40 000 mladih ljudi u njezine aktivnosti. U okviru mreže zalažemo se za bolju kvalitetu i povećanje broja razmjena mladih, zalažemo se za stvaranje fleksibilnoga i mobilnoga obrazovnog okruženja,
društvenu integraciju međunarodne mladeži, predstavljamo njihove
potrebe na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, pružamo
informacije o programima razmjene te podržavamo volonterstvo i
aktivno građanstvo. imamo više od 520 lokalnih podružnica, a naše
se aktivnosti mogu podijeliti u šest područja: kultura, obrazovanje i
mladi, ekološka održivost, zdravlje, zapošljivost i društvena inkluzija.
Na međunarodnoj razini djeluju raznolika tijela i timovi koji se biraju
iz redova članova aktivnih na lokalnoj i nacionalnoj razini. Središnji
ured mreže nalazi se u Bruxellesu u kojem rade članovi međunarodnoga odbora i osobe zaposlene u Sekretarijatu.

onalnom odboru na funkcijama
potpredsjednice i nacionalne
predstavnice. Ovu sam godinu,
na međunarodnoj razini, provela na mjestu koordinatorice nacionalnih odbora zemalja članica mreže. Zahvaljujući svemu
navedenom stekla sam brojne
nove vještine, izoštrila postojeće i dobila znanja o raznolikim
aspektima djelovanja neprofitnih organizacija, neformalnom
obrazovanju, politikama za mlade i programima razmjene. Uz
osoban i profesionalan razvoj
uspjela sam proputovati mnogo
novih zemalja i upoznati mnogo
novih ljudi iz ostalih zemalja i
kultura koje danas ponosno zovem prijateljima.

t Kada Vam točno počinje
teći mandat i koliko traje?
Kako ćete sve nove obveze
uspjeti uskladiti s postojećima?
- Novom Međunarodnom odboru mandat počinje 15. srpnja 2019., no u Bruxelles smo
se preselili već 15. lipnja kako
bi nam članovi prethodnoga
Međunarodnog odbora prenijeli svoja znanja. Informacija je mnogo, a mi se 15. srpnja
moramo probuditi kao da taj
posao radimo već godinama.
Hobi vam tako postane posao
što možda zvuči kao san snova
dok ne shvatite kako se nalazite u volonterskoj organizaciji
i da je za 99 % članova rad u
mreži i dalje hobi. Kada govorimo o selidbi u Bruxelles, plaća baš i ne odgovara standardu života u zemlji. Neprekidno
putujete što je u jednu ruku lijepo, no u drugu ruku narušava bilo kakvu stabilnost života.
No takav je način života vrijedan jer vam daje priliku da se
svako malo okrenete i vidite
rezultate rada, zahvalnost svih
uključenih i izravan utjecaj koji
imate na područje u kojem djelujete.

t Koji su Vam prvi, ali i općeniti potezi koje planirate
napraviti na novoj funkciji?
- Moj je položaj dosta sveobuhvatan. Obuhvaća nekoliko
područja, a najčešći su administracija, event management,
trening i edukacija te ljudski
resursi. Uzimajući u obzir širok obujam posla, moji su prvi
koraci predodređeni potrebama i ustaljenim praksama
mreže. Ipak, nešto na što ću
se usmjeriti u svojem mandatu
jest trud na priznavanju rada
volontera.

U Hotelu Osijek organiziran 10. međunarodni
kongres i 12. hrvatski kongres o brašnu i kruhu

Predstavili najnovija
dostignuća u znanosti
i tehnologiji žitarica
Ivica STRELEC, Jurislav BABIĆ
Deseti međunarodni kongres „Flour-Bread ‘19“ i
dvanaesti hrvatski kongres
tehnologa proizvodnje i
prerade brašna „Brašnokruh ‘19.“ održan je od 11.
do 14. lipnja 2019. u Hotelu Osijek.
Kongres su organizirali Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (PTFOS),
međunarodna udruga za
kemiju i tehnologiju žitarica (ICC), Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), međunarodna
udruga ISEKI Food Association (IFA) i međunarodna udruga Global Harmonization Initiative (GHI).
Pokrovitelji Kongresa bili
su Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, Ministarstvo
poljoprivrede, Ministarstvo
gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo zdravstva,
Županija
osječko-baranjska, Grad Osijek, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Sveučilište u Osijeku,
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca.
Ove je godine kongres
„Flour-Bread ‘19“ proslavio svoj 10. međunarodni
jubilej okupivši više od 250
znanstvenika i stručnjaka
iz ukupno 15 zemalja (Au-

strija, Bosna i Hercegovina, Češka, Francuska, Hrvatska, Litva, Njemačka,
Mađarska, Poljska, Kosovo, Srbija, Slovenija, Turska, Ukrajina i SAD), a sve
u cilju promicanja najnovijih dostignuća u znanosti i
tehnologiji žitarica. Znanstveni program Kongresa
obuhvatio je šest plenarnih
i 11 pozvanih predavanja te
14 usmenih i 53 posterska
priopćenja. Uz bogat znanstveni program, stručni je
dio kongresa obuhvatio tri
radionice: „Recite da doniranju hrane“, „Nova pravila za označavanje zemlje
podrijetla glavnog sastojka
hrane” te „Kako sniziti glikemijski indeks proizvoda
na bazi žitarica?“ na kojima je održano ukupno pet
stručnih predavanja.
U sklopu kongresa održan
je sastanak predstavnika
međunarodne udruge Global Harmonization Initiative kao i završna konferencija projekta „Ulaganje u
inovativna rješenja i razvoj
niskoenergetske sušare“ na
kojem je PTFOS sudjelovao
kao partner. Također, predstavljeno je ukupno 13 izlagača laboratorijske i procesne opreme. Prigodom
jubileja Organizacijski odbor na svečanom je zatvaranju dodijelio priznanja
pojedincima, organizacijama te tvrtkama za dugogodišnju potporu Kongresu.

nagrade za tri najbolja posterska priopćenja
l Na Kongresu su tradicionalno dodijeljene i nagrade za tri
najbolja posterska priopćenja. Dobili su ih Urszula Kaim, joanna Harasym i agnieszka orkusz (Poljska): „important nutritional ingredients of gluten-free bread with pseudocereals“;
Silvija šafranko, ana-marija Cikoš, marija Banožić, anamarija Stanković i Stela jokić (Hrvatska): „an image processing
approach for color-based sorting and counting of selected
cereals“ te antun jozinović, tanja Cvetković, jasmina ranilović, irena vađunec Bajrić, Nela Nedić tiban, Đurđica ačkar, jurislav Babić i Drago šubarić (Hrvatska): „Properties of directly
expanded corn snack products enriched with lyophilized tomato pomace“.

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
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osoblje jest održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom
i umjetničkom području i/ili
stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških
vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju.
Nenastavno osoblje na inozemnoj ustanovi može se usavršavati u području svojega posla te
stjecati nova znanja u srodnim
poslovima koji se obavljaju na
partnerskim inozemnim ustanovama.
U okviru predmetnoga natječaja Erasmus+ mobilnost moguće
je realizirati u programskim zemljama. Programske su zemlje
države članice EU-a (Austrija,
Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Njemačka, Grčka,
Mađarska, Irska, Italija, Litva,
Latvija, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Poljska, Portugal,
Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) te Island,
Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija.
Mogućnost realizacije mobilnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu
ovisit će o rješavanju pitanja
Brexita te o statusu Ujedinjenoga Kraljevstva u programu Erasmus+.
Na natječaj se prijavilo ukupno
308 djelatnika osječkoga Sveučilišta, a prioritet prema Pravilniku o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti imaju
pristupnici koji se prvi put javljaju na natječaj. Uzevši u obzir navedeni prioritet i rezultate evaluacijskoga postupka koji
provodi Erasmus+ povjerenstvo, mobilnost će realizirati
ukupno 216 djelatnika Sveučilišta u Osijeku, točnije 47 nastavnika koji će na inozemnim sveučilištima održavati nastavu te
169 nastavnika i/ili nenastavnoga osoblja koji će mobilnost
realizirati u okviru stručnoga
usavršavanja (tablica 2). S obzirom na činjenicu da prvi put
ima tako velik broj prijava, Sveučilište u Osijeku od Agencije
za mobilnost zatražit će dodatna sredstva za realiziranje mobilnosti 81 pristupnika koji je u
ovome trenutku na listi čekanja.
Podsjetimo, svaki pristupnik
koji je pozitivno ocijenjen, a
prijavio se za održavanje nastave, može realizirati mobilnost
u trajanju od dva dana do najdulje dva mjeseca. Dužina razdoblja mobilnosti za stručno
usavršavanje također je od dva
dana do najdulje dva mjeseca.

TABlIcA 2. PREGlED PRIJAVA PRISTUPNIKA NA NATJEČAJ ZA MOBIlNOST
(NE)NASTAVNOGA OSOBlJA SVEUČIlIšTA U OSIJEKU
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TEMA BROJA
Pripremila: Lidija GETTO
eđunarodna i
međusveučilišna suradnja
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ostvaruje se
u okviru aktivnosti dogovorenih bilateralnim međusveučilišnim ugovorima u okviru međunarodnih sveučilišnih mreža,
međunarodnih znanstvenih i
stručnih istraživačkih projekata
Europske komisije te međunarodnih aktivnosti studentskih
udruga.
U cilju što kvalitetnijega odgovora na izazove internacionalizacije u znanosti i nastavi, dio
međunarodnih aktivnosti Sveučilišta u Osijeku realizira se u
posljednjih deset godina u sklopu programa Erasmus+.

M

Erasmus odlazna
mobilnost studenata
U okviru Erasmus+ Programa
– Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku provelo je u ovoj akademskoj godini Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu
studijskoga boravka u inozemstvu tijekom akademske godine 2019./2020. te za obavljanje
stručne prakse u inozemstvu.
Na natječaj za Erasmus+ KA1
mobilnost studenata, koji je zaključen 8. ožujka 2019., ukupno
se prijavilo 145 studenata, od
kojih 77 studenata za studijski
boravak i 68 za stručnu praksu. Povjerenstvo za Erasmus
program mobilnosti provelo je
postupak evaluacije prijava studenata. Osnovni su kriteriji evaluacijskoga postupka akademski uspjeh studenta, prosjek
ocjena iz stranoga jezika tijekom studija i pismo motivacije.
Od zaprimljenih 145 prijava studenata, 136 je prijava pozitivno ocijenjeno, od čega su 72
prijave prihvaćene za realizaciju i financiranje studijskoga
boravka u inozemstvu, a 64 su
prijave prihvaćene za realizaciju i financiranje stručne prakse (tablica 1.). Ako se usporedi
ukupan broj studenata Sveučilišta u Osijeku koji su studirali u inozemstvu u sklopu programa Erasmus u prošlih deset
akademskih godina, vidljiv je
neprekidan rast. Točnije, u prvoj godini sudjelovanja u programu Erasmus na studij u
inozemstvo otišlo je tek 12 studenata Sveučilišta u Osijeku,
dok je danas interes višestruko
veći što potvrđuju navedeni rezultati Natječaja. Kao i prethodnih godina, najveće zanimanje
za sudjelovanjem u Erasmus+
razmjeni pokazali su studenti Filozofskoga i Ekonomskoga
fakulteta čije prijave čine 39 %
ukupnih prijava na natječaj.

Erasmus odlazna
mobilnost (ne)nastavnoga
osoblja
U okviru Erasmus+ Programa
– Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku objavilo je početkom
travnja ove godine Natječaj
za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom
osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+
programskim zemljama. Podsjetimo, svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno

PREgLED PRIJAVA ZA ERASMUS PROgRAM MEđUNARODNE MObILNOSTI
U OkVIRU SVEUČILIŠTA U OSIJEkU U AkADEMSkOJ gODINI 2019./2020.

SVE VEćE ZANIMANJE
ZNANSTVENIkA I STUDENATA
SVEUČILIŠTA U OSIJEkU
ZA SUDJELOVANJEM U
PROgRAMU ERASMUS+
ERAsMUs MOBilnOsT dOpRinOsi dAlJnJOJ inTERnAciOnAliZAciJi i OsTvARivAnJU
STRATEŠKIH CILJEVA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAyERA U OSIJEKU

inozemni nastavnici i članovi administrativnoga osoblja u posjetu osijeku u okviru programa erasmus+

inozemni nastavnici i članovi administrativnoga osoblja u posjetu
istočnoj Slavoniji i Baranji u okviru programa erasmus+

nAstAvA hrvAtskogA
jezikA zA studente u
progrAmu erAsmus+
l U kontekstu jezične politike, slijedeći ustaljenu praksu
partnerskih sveučilišta koja
imaju dugogodišnje iskustvo
u programu erasmus, Sveučilište u osijeku organizira
nastavu hrvatskoga jezika za
erasmus studente. iako nastava hrvatskoga jezika nije
obvezna, nastavu u pravilu
pohađaju svi dolazni erasmus
studenti što dokazuje veliko
zanimanje stranih studenata
za učenjem hrvatskoga jezika i upoznavanjem hrvatske
kulture. Nastava se održava
u rektoratu Sveučilišta u osijeku u suradnji s Filozofskim
fakultetom osijek. Studenti imaju šest nastavnih sati
tjedno, a polaganjem završnoga ispita ostvaruju 6 eCtS
bodova.

ZNANSTVENO/UMJETNIČKO-NASTAVNE
SASTAVNIcE SVEUČIlIšTA U OSIJEKU

ODRŽAVANJE
NASTAVE

STRUČNO
USAVRšAVANJE

UKUPNO

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

1

50

51

Fakultet elektrotehnike, računarstva
i informacijskih tehnologija

5

33

38

Akademija za umjetnost i kulturu

5

28

33

Filozofski fakultet

12

20

32

Prehrambeno-tehnološki fakultet

2

26

28

Građevinski i arhitektonski fakultet

2

25

27

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

5

12

17

Medicinski fakultet

4

13

17

Ekonomski fakultet

6

7

13

Odjel za biologiju

1

9

10

Odjel za kemiju

0

9

9

Pravni fakultet

2

6

8

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

0

6

6

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

5

1

6

Rektorat

0

4

4

Odjel za fiziku

0

3

3

GISKO

0

3

3

Odjel za matematiku

0

1

1

Centar za kvalitetu

0

1

1

Studentski centar u Osijeku

0

1

1

Ukupno

50

258

308

Od 9. do 15. lipnja 2019. održan 5th International
Staff Week u organizaciji Sveučilišta u Osijeku

u ljetnom semestru
51 strAni student u
osijeku
l U kontekstu daljnje internacionalizacije Sveučilišta u osijeku
posebna se pozornost pridaje dolaznoj mobilnosti i intenziviranju
suradnje s inozemnim partnerskim sveučilištima kao i privlačenju stranih studenta koji jedan
semestar ili cijelu akademsku godinu studiraju na Sveučilištu u osijeku. U ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. u okviru
programa međunarodne razmjene
erasmus+ na Sveučilištu u osijeku
studira ili stručnu praksu obavlja
ukupno 51 student. Studenti dolaze iz 15 zemalja, a gotovo je polovica njih iz makedonije (9), Poljske
(7) i rumunjske (6). Najveći broj
stranih studenata studira ili obavlja stručnu praksu na ekonomskom fakultetu (11), Filozofskom
fakultetu (11), Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (7), Fakultetu
agrobiotehničkih znanosti (6) te
medicinskom fakultetu (5).
TABlIcA 1. PREGlED PRIhVAćENIh PRIJAVA STUDENATA SVEUČIlIšTA U OSIJEKU
Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice
Sveučilišta u Osijeku

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.
STUDIJSKI BORAVAK

STRUČNA PRAKSA

Sudionici 5th international Staff Week
u obilasku Batine

UKUPNO

Filozofski fakultet

22

10

32

Ekonomski fakultet

8

13

21

Medicinski fakultet

5

14

19

Akademija za umjetnost i kulturu

11

3

14

Građevinski i arhitektonski fakultet

7

4

11

Prehrambeno-tehnološki fakultet

4

5

9

Fakultet elektrotehnike, računarstva
i informacijskih tehnologija

3

4

7

Odjel za biologiju

1

5

6

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

4

-

4

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

3

-

3

Odjel za kemiju

-

3

3

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

1

1

2

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1

1

2

Pravni fakultet

1

-

1

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

1

-

1

Odjel za matematiku

-

1

1

UKUPNO

72

64

136

Sveučilište u Osijeku na
dobrom putu uključivanja
u europske trendove
Lidija GETTO
d 9. do 15. lipnja 2019. godine održan je
peti po redu
međunarodni
stručni skup pod nazivom
International Staff Week koji
je organizirala Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Nakon susreta dobrodošlice i pozdravnih riječi prorektorice Sveučilišta za međunarodnu suradnju prof.
dr. sc. Sonje Vile, održan je
koncert u izvedbi studenata Akademije za umjetnost
i kulturu u Osijeku. Drugoga dana skupa održan je niz
predavanja
predstavnika
osječkoga Sveučilišta te dvadesetak prezentacija sudionika inozemnih ustanova.
Budući da se skup u pravilu bavi problematikom međunarodne suradnje i internacionalizacije, predavanja
su održali pozvani predavači prof. dr. sc. Istvan Tarrosy sa Sveučilišta u Pečuhu i
doc. dr. sc. Oliver Andonov
s Vojne akademije u Skopju.
Oba predavača govorila su o
važnosti internacionalizacije u visokom obrazovanju.
Dobar je primjer iz prakse
Sveučilište u Pečuhu koje
se može pohvaliti visokim
udjelom stranih studenata
iz cijeloga svijeta te nizom
studijskih programa na engleskom jeziku. Predavač s
Vojne akademije u Skopju
sudionike je upoznao s pro-

O

blematikom uključivanja u
program Erasmus+ s aspekta vojnoga i sigurnosnoga
sektora.
Kako je Sveučilište u Osijeku na dobrom putu uključivanja u europske trendove u visokom obrazovanju,
prije svega u odnosu na
studijske programe na stranom jeziku, te sudjelovanja
u organizaciji međunarodnih događanja koja promiču ne samo znanost i istraživanja, nego i kulturu i
kulturnu baštinu Republike
Hrvatske, u namjeri predstavljanja Sveučilišta u Osijeku kao modernoga i međunarodno usmjerenoga,
održano je nekoliko predavanja. Prof. dr. sc. Kruno Miličević, prodekan Fakulteta
elektrotehnike, računarstva
i informacijskih tehnologija
Osijek, održao je zanimljivo predavanje naslovljeno
„Automotive
Computing
and Communications - study program in cooperation
with partner companies“.
Nastavnici Akademije za
umjetnost i kulturu – Katica
Šubarić, umjetnička suradnica i dr. sc. Igor Mavrin održali su predavanje „International festivals and artistic
activities at the University of
Osijek“. Lidija Getto, prof.
univ. spec. i Josipa Pleša,
prof. govorile su o iskustvima sudjelovanja u programu Erasmus u posljednjih
deset godina, a predavanje
je naslovljeno „The role and
importance of the Erasmus+
in the international cooperation perspectives“.

dogovoreno nekoliko potpisivAnjA
erAsmus+ progrAmA
l osim radnoga dijela, za sve sudionike organiziran je obilazak grada te cjelodnevni izlet u Baranju. o uspješnosti toga
događanja govori činjenica da je tijekom skupa dogovoreno
nekoliko potpisivanja erasmus+ ugovora s osječkim Sveučilištem te povezivanje s kolegama i znanstvenicima na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo i na ekonomskom fakultetu u osijeku.
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PROJEKTI I PROGRAMI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
ODJEL ZA fIZIkU SVEUČILIŠTA U OSIJEkU

Provode brojna važna znanstvena
istraživanja i projekte te razvijaju
međunarodnu suradnju i mobilnost

Denis STANIĆ
a Odjelu za fiziku
Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku trenutačno se provodi
devet projekata – na četirima
su projekta znanstvenici Odjela voditelji, a na pet suradnici.

N

Znanstvena
istraživanja i projekti
Tri istraživačka projekta u trajanju od godinu i pol dana financiraju se iz Internoga natječaja Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih
i umjetničkih projekata UNIOS-ZUP 2018. godine. To su:
„Funkcionalizacija
nanotrakica grafena i heksagonalnog
borovog nitrida“ pod voditeljstvom doc. dr. sc. Maje Varge
Pajtler; „Eksperimentalno i teorijsko modeliranje otpuštanja
lijeka s magnetskih nanočestica
u prisutnosti vanjskih magnetskih polja“ pod voditeljstvom
doc. dr. sc. Mislava Mustapića te „Kalibracija Čerenkovljevih teleskopa pulsnim laserom
sa zračnoga broda“ pod voditeljstvom doc. dr. sc. Darija
Hrupeca. Na svim je trima projektima uključeno još šest nastavnika sa Sveučilišta u Osijeku i s Instituta Ruđer Bošković
u Zagrebu te tvrtka HiperSfera iz Zagreba. Kao suradnici,
znanstvenici Odjela sudjeluju
na projektu „Nanokompoziti s
perovskitima za fotovoltaike,
fotokatalizu i senzoriku“ pod
voditeljstvom znanstvenika s
Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, „Zaštitni mehanizmi i
učinci flavonoida ugrađenih u
nanonosače u modelnim membranama i neuronima“ pod voditeljstvom Instituta za fiziku u
Zagrebu, „First Principles Characterization of Metal Nanowires For Sensing and Energy
Harvesting Applications“ pod
voditeljstvom SVNIT, Surat (Indija) te unutar MAGIC i CTA kolaboracije s istraživačima iz 25
institucija diljem svijeta. U nacionalnom programu redovitoga praćenja stanja radionuklida u okolišu pod ingerencijom
Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva
civilne zaštite MUP-a RH, znanstvenici i suradnici s Odjela za

fiziku sustavno mjere koncentracije radona u tlu, vodi i zraku u kućama, školama i vrtićima u pojedinim županijama,
a prema aktivnostima propisanim Akcijskim planom za radon. Studenti suradnici na navedenim projektima svoje će
rezultate prikazati u diplomskim radovima, ali i na međunarodnim konferencijama što
će im omogućiti buduće profiliranje u istraživače. Također,
nastavnici Odjela surađuju na
projektu „Razvoj studija fizike
uz primjenu Hrvatskoga klasifikacijskog okvira – FizKO“ pod
voditeljstvom Odjela za fiziku
u Rijeci, a u suradnji svih četiriju najvećih hrvatskih sveučilišta koji u svojim studijskim
programima obrazuju fizičare.
Od znanstvenih radova iz 2018.
godine svakako treba istaknuti
rad izv. prof. dr. sc. Igora Lukačevića, objavljenoga u svjetski poznatom časopisu Nano
Energy s čimbenikom odjeka 15,28 iz područja primjene
perovskitnih materijala u solarnim ćelijama. Rezultati su
radova predstavljeni i na znanstvenim skupovima. Odjel za
fiziku 2018. organizirao je 11.
Znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva, a nastavnici i suradnici sudjelovali su
na mnogim konferencijama
u zemlji i inozemstvu od kojih izdvajamo: 25th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique,
Ljubljana (Slovenija); The 21th
International Conference on
Solid Compounds of Transition Elements, Beč (Austrija);
25th International symposium on metastable, amorphous
and nanostructured materials,
Rim (Italija); Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018,
Herceg-Novi (Crna Gora); 14th
International Workshop on
the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, Prag (Češka); 2nd International Workshop on the European Atlas of
Natural Radiation, Verbania
(Italija); International Students
GREEN Conference, Osijek;
ECIS 2018, Ljubljana (Slovenija); Game of Materials, Dubrovnik; European Advanced
Materials Congress, Stockholm
(Švedska); Proceedings of the
35th International Scientific
Conference on Economic and
Social Development, Lisabon
(Portugal) i drugi.

Međunarodna
suradnja i mobilnost
Istraživači Odjela za fiziku svoj
rad na znanstvenim projektima redovito realiziraju u suradnji s istraživačima s drugih
domaćih i inozemnih institucija. Unutar Hrvatske najčešće

ne (Australija). U astrofizičkim
istraživanjima unutar MAGIC
kolaboracije, osim domaćih institucija (Rijeka, Zagreb, Split),
istraživači Odjela za fiziku surađuju i sa znanstvenicima iz
Španjolske, Njemačke, Indije,
Japana, Poljske, Italije, Brazila,
Bugarske, Finske, Armenije te
Švicarske.

Popularizacija znanosti

progrAmi erAsmus+, ceepus i iAeste
l osim kroz istraživačke projekte i suradnje, djelatnici i administrativno osoblje odjela za fiziku stručno se usavršavaju i kroz erasmus+ program. Na to se svake godine potiče i studente, za odlazne ili dolazne mobilnosti. Studenti svoje mobilnosti ostvaruju i
kroz CeePUS i iaeSte programe. U 2018. godini s odjela je izlaznu
mobilnost ostvarilo dvoje nastavnika i dvoje studenata, a dolaznu
je mobilnost ostvarila jedna studentica s tajlanda tijekom koje je
radila na simulacijama svojstava perovskitnih materijala.
Projekt „Nanokompoziti s
perovskitima za fotovoltaike,
fotokatalizu i senzoriku“

u 2018. godini objAvljeno 19 znAnstvenih rAdovA
l rezultate znanstveno-istraživačkih projekata djelatnici odjela za fiziku redovito objavljuju u međunarodnim časopisima visokoga odjeka.
tomu svjedoči činjenica da je u 2018. objavljeno 19 znanstvenih radova
u časopisima citiranim u Web of Science bazi i to pretežito u časopisima kategorije Q1. Ukupan je čimbenik odjeka (eng. impact factor, iF) u
2018. godini bio 129,35 što upućuje na iznadprosječan čimbenik odjeka – 6,8 po radu. od osnutka odjela objavljen je ukupno 191 znanstveni rad što je više od jednoga rada po nastavniku godišnje.

suradnje su s Prirodoslovnomatematičkim fakultetom, Institutom za fiziku te Institutom
Ruđer Bošković iz Zagreba. Suradnje s inozemnim institucijama omogućuju znanstvenicima Odjela da unaprijede i
prošire svoj rad. Uspostavljanje
i održavanje inozemnih kontakata omogućuje mladim znanstvenicima, ali i studentima s
Odjela da započnu svoje karijere nakon studija u inozemstvu
kod partnera u istraživanju.
Tako se ne samo produbljuje, nego i osnažuje znanstveno-istraživački kapacitet i ljudski potencijal Odjela. Na kraju,
uspješne suradnje rezultiraju
vrhunskim rezultatima. Neprekidno se odvijaju projekti koje
financiraju suradničke institucije. Tu svakako treba istaknuti Departman za fiziku Prirodno-matematičkoga
fakulteta
Sveučilišta u Novom Sadu, i
pri suradnji u istraživanju prirodne radioaktivnosti u okolišu, ali i u razmjeni studenata
koji se koriste resursima obiju institucija prigodom izrade
završnih i diplomskih radova.
Pri istraživanjima nanomaterijala suradnici dolaze iz: St.
Xavier College, Ahmedabad
(Indija), SVNIT, Surat (Indija)
i Pandit Deendayal Petroleum
University, Gandhinagar (Indija); MTU, Houghton (SAD) i
Valparaiso University (SAD);
EPFL, Lausanne (Švicarska) i
ETH, Zuerich (Švicarska); ULG,
Liege (Belgija); Uppsala University (Švedska); University
of Oxford (Engleska); Incheon
National University (S. Korea);
ICTP, Trst (Italija); University
of Wollongong, (Australija) i
Queensland University, Brisba-

Na Odjelu za fiziku djeluje i
osječka podružnica Hrvatskoga fizikalnog društva koja je
započela s radom 2001. U organizaciji Podružnice i Odjela za fiziku održavaju se popularno-znanstvena predavanja,
radionice i kolokviji iz različitih područja fizike u cilju popularizacije znanosti. Tako su
veljači ove godine održane 15.
Zimska škola fizike za učenike osnovnih škola i 10. Zimska
škola fizike za učenike srednjih
škola na kojima je sudjelovalo
preko dvjesto učenika i pedesetak učitelja i nastavnika fizike iz Osječko-baranjske županije u suradnji s Agencijom za
odgoj i obrazovanje te Županijskoga stručnog vijeća učitelja i nastavnika fizike Osječkobaranjske županije. Održana
je i peta po redu Masterclaas
radionica za gimnazijalce koji
su na jedan dan imali prigodu
upoznati se s fizikom elementarnih čestica predvođeni hrvatskim znanstvenicima koji
rade na CERN-u.
U organizaciji i provedbi popularizacijskih aktivnosti iznimno angažirano sudjeluju i
studenti Odjela za fiziku. Djelatnici Odjela aktivno su sudjelovali i na popularizacijskim
aktivnostima u drugim županijama: Zimskoj školi fizike u
Požegi održanoj u ožujku ove
godine kao i na Subotnjem jutru uz fiziku održanom u travnju u Rijeci. Osim tih aktivnosti, Odjel za fiziku i podružnica
HFD-a sudjeluju u organiziranju laboratorijskih vježbi
za učenike srednjih škola na
Odjelu za fiziku ili u školama,
pružanju pomoći pri izradi ili
popravku laboratorijske opreme u školama te posudbi opreme školama u svrhu izvođenja
pokusa. Na Odjel dolaze i nadareni učenici koji sami osmišljavaju pokuse koje brane na
brojnim međunarodnim natjecanjima iz fizike. Neke od
tih aktivnosti kao i brojna popularnoznanstvena predavanja tijekom 2018. financiralo
je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz program Popularizacije znanosti na Odjelu za
fiziku. U tijeku je novi natječaj Ministarstva te se nadamo
i novim popularizacijskim aktivnostima.

Petak, 12. srpnja 2019.
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POTVRđENA IZVEDbA DVAJU NOVIH STUDIJSkIH
PROgRAMA NA fILOZOfSkOM fAkULTETU OSIJEk

Osniva se preddiplomski studij povijest
umjetnosti, kreće diplomski studij Sociologija
Ana JAKOPEC
a Filozofski fakultet Osijek pristigle
su potvrde Ministarstva znanosti
i obrazovanja RH
o upisu dvaju studijskih programa u Upisnik studijskih
programa: preddiplomskoga
sveučilišnog dvopredmetnog
studija Povijest umjetnosti i diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologija. Navedeni će se programi na
Filozofskom fakultetu početi
izvoditi od akademske godine
2020./2021.
l Preddiplomski sveučilišni
dvopredmetni studij Povijest umjetnosti
Složena povijest prostora istočne Hrvatske odražava se u povijesno-umjetničkoj baštini, a
multikulturalnost prisutna u
različitim povijesnim razdobljima odražava se u regionalnim
povijesno-umjetničkim karak-

N

teristikama koje je potrebno
istraživati i kontekstualizirati
u području znanstvene discipline, povijesno-umjetničkih
stilova i europske povijesnoumjetničke baštine. Pokretanje studija povijesti umjetnosti
svoje opravdanje nalazi i u sve
bogatijoj suvremenoj umjetničkoj sceni koju je potrebno
kritički vrjednovati i stručno
predstaviti javnosti. Poštujući
temeljne spoznaje struke u tradicionalnim sadržajima studija povijesti umjetnosti, ovaj se
studij okreće i suvremenim potrebama i inovativnom pristupu poučavanju uz praćenje razvoja znanstvene discipline uz
uključivanje spoznaja o primjeni novih tehnologija te interdisciplinarnoga pristupa. Ovaj
studij kombinacijom s drugim
dvopredmetnim studijima na
Filozofskome fakultetu Osijek
povećava opseg kompetencija
i vještina koje studenti stječu,
kao i zapošljivost studenata s
kvalifikacijama koje mogu za-

dovoljiti potrebe suvremenoga
društva. Osnovni je cilj studija
osposobiti studente za uspješnu primjenu stečenih kvalifikacija u različitim zanimanjima u
područjima djelatnosti iz povijesti umjetnosti te za nastavak
obrazovanja na diplomskom
sveučilišnom studiju povijesti
umjetnosti i drugim srodnim
studijima. Predloženi preddiplomski studijski program povijesti umjetnosti usklađen je s
relevantnim strateškim dokumentima i preporukama te se
temelji na trendovima u polju
povijesti umjetnosti.
l Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija
Ovaj studij predstavlja logičan
korak u vertikalnom ustroju
studija sociologije koji se na
Filozofskom fakultetu Osijek
počeo izvoditi 2017. godine pokretanjem preddiplomskoga
sveučilišnog dvopredmetnog
studija Sociologija. Diplomski sveučilišni dvopredmetni
studij Sociologija predstavlja

proširenje navedenih, ali i dodavanje novih kompetencija.
Unatoč dvopredmetnosti i nastavničkom usmjerenju, studij
je strukturiran tako da u okviru obveznih i izbornih kolegija
njeguje istraživačko usmjerenje čime se osigurava stjecanje
temeljnih metodološko-istraživačkih kompetencija. Diplomski se studij odlikuje i
interdisciplinarnošću jer studenti mogu birati i nekoliko
izbornih kolegija koji povezuju postojeća sociološka znanja
sa znanjima iz ostalih društvenih i humanističkih znanosti.
Takav pristup osigurava zapošljivost studenata odmah nakon studija i to u sektorima
kao što su odgojno-obrazovni
sustav (srednjoškolsko obrazovanje), javna uprava, ispitivanje javnog mnijenja, istraživanja u odnosima s javnošću,
mediji i medijska istraživanja,
istraživanja tržišta, nevladine
organizacije, političke stranke
i drugo.

studij sociologije nastavničkoga tipa
l Uzimajući u obzir na hrvatskim sveučilištima postojeću podjelu
na studije sociologije istraživačkoga (znanstvenoga) i nastavničkoga smjera, kao i dvojbe koje ta podjela izaziva, diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija nastavničkoga je tipa te stoga
pruža potrebne pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije koje studente kvalificiraju za rad u srednjoškolskom obrazovanju, ali i za odgojno-obrazovni rad općenito. Dvopredmetnost
studija osigurava šire karijerne mogućnosti, odnosno bolje uklapanje u tržište rada, osobito kada je u pitanju nastavnički rad.

kOlUMnE i kOMEnTARi

F

akultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi je
fakultet u 21. stoljeću osnovan
u Slavoniji i najmlađi fakultet u
području biomedicine i zdravstva u Hrvatskoj. Osnovan je
odlukom Senata Sveučilišta u
Osijeku 25. travnja 2017. Nastavlja tradiciju studiranja u
području biomedicine i zdravstva u Osijeku koja traje od
1979. kada je u Osijeku pokrenut dislocirani studij medicine
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na Fakultetu se u ovom trenutku izvode sljedeći studijski programi: sveučilišni integrirani
preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina, sveučilišni preddiplomski i diplomski
studiji Sestrinstvo i Fizioterapija, sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena te
poslijediplomski specijalistički studiji Neurologija, Psihijatrija i Oftalmologija s optometrijom. Navedeni su studijski
programi već danas prepoznatljivi obrazovni okviri unutar kojih se provodi edukacija
i stvaranje kvalitetnoga zdravstvenog kadra prijeko potrebnoga istočnoj Hrvatskoj. FDMZ
Osijek teži izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju iz područja biomedicine i zdravstva, a
tu težnju temelji na suvremenim postupcima podučavanja
i humanosti te strogim etičkim

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.

Arijan Voldin

dekan fakulteta za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek

predsjednik studentskoga zbora fakulteta
za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

„Buduće i sadašnje medicinske
djelatnike sustavno potičemo
na cjeloživotno obrazovanje“

„Uz uobičajene oblike nastave
studenti stječu i dodatne
kompetencije za tržište rada“

načelima. Sustavno potiče buduće i sadašnje medicinske
djelatnike na cjeloživotno obrazovanje te na stvaranje i primjenu medicine utemeljene na
dokazima. Stjecanje novih spoznaja putem biomedicinskih
istraživanja i edukacije nastavničkih i znanstvenih kadrova
temelj je za očuvanje zdravlja
te unaprjeđivanje prevencije,
dijagnosticiranja i liječenja bolesti u zajednici u kojoj djelujemo.
Ta je vizija ostvariva snažnim
unaprjeđenjem znanstvenonastavne infrastrukture Fakulteta, njegovom daljnjom
izgradnjom i prerastanjem u
centar izvrsnosti u području
biomedicinskih znanosti čime
bi se ostvarile pretpostavke za
privlačenje i zadržavanje vrhunskih znanstvenika i kliničara te njihovo ravnopravno
uključivanje u domaće i međunarodne znanstvene kolaborativne i pojedinačne projekte. Time bi se ostvarili i
preduvjeti za realizaciju programa translacijske medicine
i personalizirane medicine,
odnosno integrativne medicine pri čemu ćemo surađivati
i s našim nastavnim bazama i
drugim srodnim ustanovama
u zemlji i inozemstvu. Naglasak ćemo staviti na neprekidnu provjeru znanja studenata,
usvajanje novih metoda evaluacije nastavnika i poticanje
modernih oblika interaktivne
nastave. Osnovni je cilj budu-

ćega rada osigurati uvjete za
kvalitetno obrazovanje studenata, a u duhu internacionalizacije visokoga obrazovanja u
idućem razdoblju cilj nam je
pokrenuti nove studijske programe. Sadašnji studijski program omogućuje potpunu
mobilnost studenata u odgovarajućim hrvatskim i inozemnim centrima edukacije, ali
se studenti još uvijek ne odlučuju za značajniju mobilnost
što nastojimo aktivno poticati
i promijeniti.
Aktivno pratimo situaciju na tržištu rada: imajući u vidu činjenicu da postoji manjak doktora dentalne medicine, osobito
u područjima naše i susjednih
županija, razložno je da naša
nastojanja idu u pravcu povećavanja upisne kvote u sljedećem razdoblju. Što se pak školovanja fizioterapeuta tiče, s
obzirom na preporuku Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
– Regionalnoga ureda Osijek i
zamolbu dekana Veleučilišta
Lavoslav Ružička u Vukovaru,
ne upisujemo studente u Osijeku, već u Orahovici gdje je izražen deficit toga kadra. Naš Fakultet vidimo u budućnosti kao
aktivnu sastavnicu europskoga
visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate, kvalitetne i kompetentne stručnjake
te provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna
istraživanja u području biomedicine i zdravstva.

F

akultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek jedna
je od najnovijih sastavnica
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku, a bavi se različitim
medicinskim područjima kao
što su fizioterapija, sestrinstvo,
dentalna higijena i dentalna
medicina.
Iako su u pitanju različiti studiji, svima je zajedničko obavljanje studentske prakse već od
prve godine studija što uvelike pruža prednost našim studentima pri završetku studija, odnosno pri stupanju na

tržište rada koje je danas vrlo
kompetitivno. Uz studentsku
praksu većina se kolegija sastoji od velikog broja vježbi na
kojima uz pomoć nastavnoga
osoblja studenti imaju mogućnost primijeniti znanje stečeno na predavanjima i seminarima. Osim stjecanja praktičnih
znanja iz navedenih medicinskih područja, naglasak je i na
teorijskom znanju koje prenosi visokokvalificirano osoblje.
Dodatne kompetencije za tržište rada, uz uobičajene oblike
nastave, studenti mogu steći
na mnogim predavanjima gostujućih nastavnika te eduka-

cijama različitih proizvođača
medicinske i dentalne opreme koje uvelike pomažu našim
studentima da budu ukorak s
razvitkom tržišta.
Također, pri pojavi nekih drugih nejasnoća ili problema
moguće je organizirati konzultacije u dogovoru s vrlo
pristupačnim nastavnim osobljem.
Studentski zbor Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek upravo priprema
projekt studentskoga mentorstva „Budi KoLega“ za koji vjerujemo da će uvelike olakšati
prilagodbu mlađih studenata,
poglavito brucoša, na nove izazove koje studiranje nosi. Veće
nejasnoće i nesuglasice studenti mogu riješiti u suradnji
s našim Studentskim zborom
i/ili studentskim pravobraniteljem.
Općenito, medicinske znanosti
slove kao jedno od stresnijih i
zahtjevnijih područja studiranja te se naši studenti mogu i
opustiti na različitim izvannastavnim aktivnostima putem
Udruge studenata sestrinstva ili uključivanjem u Sportsku udrugu FDMZOS. Navedena udruga organizira put na
Humanijadu – međunarodni
športsko-edukacijski susret biomedicinskih fakulteta na kojem športaši i nešportaši imaju
priliku steći nova poznanstva
i iskustva na najpopularnijim
turističkim lokacijama u Hrvatskoj i okolici.
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Bojan POPOVIĆ

BojaN PoPović

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ove je
godine prvi put sudjelovao

u poslovnoj utrci HT B2Run
Osijek koja je održana 12. lipnja 2019. na osječkoj Promenadi.
HT B2Run utrke tradicionalno se održavaju u četirima

najvećim hrvatskim gradovima (Split, Rijeka, Osijek i
Zagreb), a na svakoj se lokaciji dodjeljuju priznanja za
sudionike. Cilj prijave za tu
utrku bio je podići svijest o
zdravom životu u kolektivu
i promidžbi timskoga duha,
zabave i druženja s kolegama. Među ukupno 1005 trkača na ovogodišnjoj utrci Fakultet za dentalnu medicinu
i zdravstvo Osijek sudjelovao
je s čak 33 trkača. Naši su djelatnici nastupali pod prigodnim sloganom „U zdravom
tijelu zdrav zub“ ostvarivši
zapažen rezultat osvajanjem
četvrtoga mjesta u kategoriji Srednja poduzeća – ženska
trojka.

Velika pomoć Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku Dječjem
kazalištu Branka Mihaljevića u organizaciji tradicionalnoga događaja

Sadašnji i alumni studenti Akademije
dali poseban doprinos 27. SLUK-u
Maja LUČIĆ VUKOVIĆ,
Nenad PAVLOVIĆ
Bogata i uspješna suradnja
Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u
Osijeku traje već godinama, a
posebno se istaknula upravo
na 27. Susretu lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske (SLUK)
koji je održan od 29. svibnja do
2. lipnja 2019.
Sve je započelo neobičnom
inicijativom Dječjega kazališta koje je ove godine odlučilo
najaviti SLUK na malo drukčiji način nego prijašnjih godina.
Odlučili su „zaraziti“ grad Osijek lutkama pa su one hrabro
izišle na ulice i otkrile svoju
dušu svim građanima Osijeka.
Kako je Osijek jedini grad koji
ima studij lutkarske animacije,
a poznavajući i dobro iskustvo
prethodnih suradnji, odlučili
su u pomoć pozvati Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku. Sve je počelo lutkarskom
povorkom koja je vikend uoči
SLUK-a, 25. i 26. svibnja 2019.,
krenula ispred Dječjega kazališta pa se tramvajem preselila na Trg Ante Starčevića i tako
gradom pokrenula lavinu lutkarske čarolije.
Osim u najavi SLUK-a, sadašnji studenti glume i lutkarstva
AUK-a u off programu festivala
odigrali su lutkarsku predstavu „Pleti mi, dušo, sevdah“, a
studenti kazališnoga oblikovanja obogatili su foaje Dječjega
kazališta izložbom svojih studentskih radova (scenografija
i lutaka) te pomogli u postavljanju izložbi lutaka „60 lutkarskih sezona osječkog ‘malog’
kazališta“ i „Tajanstveni svijet
lutaka“ slovačkoga umjetnika
Miroslava Duše. U prostorijama AUK-a održano je i predavanje Matthewa Berniera „Terapija lutkarstvom“.
Velik doprinos u realizaciji
SLUK-a imali su i nekadašnji,
tzv. alumni studenti Akademije jer je njih čak 30-ak sudjelovalo u realizaciji predstava
i programa u različitim, najviše glumačkim ulogama. Osim
toga, Alumni AUK, nedavno
osnovana udruga diplomiranih studenata osječke Akademije, 30. svibnja 2019. na sceni
osječkoga HNK-a organizirala je zanimljivo druženje i kra-

tak razgovor s mladim glumcima i lutkarima, nekadašnjim
studentima osječke Akademije, nakon izvedbe lutkarske
predstave „Fantazija“ s kojom
je gostovalo Gradsko kazalište
„Zorin dom“ iz Karlovca. Moderator razgovora bio je Nenad
Pavlović, član Udruge Alumni
AUK i umjetnički suradnik na
Akademiji. Uoči početka oku-

pljene je pozdravio izv. prof.
art. Anđelko Mrkonjić, prodekan za razvoj kulturne i kreativne industrije Akademije, a bila
je nazočna i doc. dr. sc. Tihana
Škojo, predsjednica Udruge.
Sadašnji studenti AUK-a bili su
uključeni i u svečanost zatvaranja SLUK-a, kada su svojim humorističnim dosjetkama uvelike razigrali sam događaj.

Petak, 12. srpnja 2019.
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Krajem svibnja 2019. organiziran prvi edukativno-zabavni događaj Noć FFOS-a

s fAkUlTETA i OdJElA
Djelatnici FERIT-a educirali se u
Poduzetničkom inkubatoru BIOS
Jean-Pierre MARIČIĆ,
Hrvoje GLAVAŠ
Tijekom svibnja 2019. stručnjaci iz područja 3D tehnologije održali su u hardverskom
laboratoriju Poduzetničkoga
inkubatora BIOS edukacije kojima je cilj bio upoznavanje s
realnim pogonskim obilježjima
opreme za 3D ispis i skeniranje.
Laboratorij je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima
koji se bave inovacijama i razvojem tehnološke opreme i
uređaja. Osnovna je ideja da se
u hardverskom laboratoriju pored opreme mogu naći i osobe koje imaju potrebna znanja
i vještine. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek

kao suradnik na projektu „Rekonstrukcija i opremanje hardverskog laboratorija Poduzetničkog inkubatora BIOS-a“
omogućio je svojim djelatnicima da se među prvima upoznaju s karakteristikama 3D ispisa
različitih tehnologija. Edukacija je provedena 2. svibnja na 3D
printeru FDM tehnologije Stratasys F170, od 15. do 17. svibnja

na 3D printeru SLS tehnologije: EOS Formiga P110, 30. svibnja na 3D printer DLP tehnologije: LC PRO i 31. svibnja na
3D skeneru HP 3D structured
light scanner PRO S3. Polaznici inicijalne edukacije opisuju iskustvo iznimno korisnim
jer su se u izravnom kontaktu
s predstavnicima proizvođača
lako uočile prednosti i mane
pojedinih tehnologija. Glavnina komunikacije odvijala se na
engleskom jeziku što je olakšalo proces usvajanja novih znanja zbog terminološke usklađenosti i jednoznačnosti. Projekt
predstavlja važan tehnološki
iskorak koji je BIOS s Gradom
Osijekom kao partnerom realizirao uz sufinanciranje Europske uniju iz Europskoga fonda
za regionalni razvoj.

Završna konferencija projekta INTENSE
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
Sunčica OBERMAN PETERKA,
Aleksandar ERCEG
Dana 12. lipnja 2019. godine
na Ekonomskom fakultetu u
Osijeku održana je završna
konferencija Erasmus+ projekta INTENSE (INTernational
ENntrepreneurship Skills Europe).
Cilj je projekta bio promicanje internacionalizacije malih
i srednjih poduzeća i razvoj
poduzetničkih vještina studenata. U projektu su, osim
studenata i nastavnika Ekonomskoga fakulteta u Osijeku,
sudjelovala i četiri druga europska sveučilišta: Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) Berlin (Njemačka), Hoogeschool Utrecht, Utrecht
(Nizozemska),
University
Colleges Leuven-Limburg, Le-

uven (Belgija) i Turku University of Applied Sciences, Turku (Finska). U trogodišnjem
razdoblju projekta INTENSE,
čija je ukupna vrijednost 405
991 euro, sudjelovalo je osam
osječkih poduzeća, dvadeset
studenata i deset nastavni-

Krešimir StraHoNja

ČAK 33 DJELATNIKA FDMZ-a USPJEŠNO
SUDJELOVALA U UTRCI HT B2RUN OSIJEK

Petak, 12. srpnja 2019.

ka EFOS-a. Tijekom završne
konferencije projekta predstavljeni su rezultati projekta: nastavni materijali (Vodič
za internacionalizaciju, Koraci prema internacionalizaciji, INTENSE Toolkit za mala i
srednja poduzeća, INTENSE
priručnik za nastavu) te Policy preporuke za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća izvedene iz zaključaka
projektnih aktivnosti. Završna
konferencija projekta okupila
je predstavnike svih partnerskih organizacija, studente,
nastavnike te vanjske dionike: poduzetnike, predstavnike malih i srednjih poduzeća,
predstavnike lokalne i regionalne uprave i samouprave
kao i sudionike događaja 5th
International Staff Week Sveučilišta u Osijeku.

OD 6. DO 10. SVIbNJA 2019. ORgANIZIRAN TRADIcIONALNI DOgAđAJ

Dani Europe PRAVOS 2019. bili su
posvećeni izborima za Europski
parlament održanima u svibnju

Filozofski fakultet Osijek predstavljen među
srednjoškolcima i na regionalnoj razini

Pub kviz za učenike srednjih škola
Milica LUKIĆ
Dana 30. svibnja 2019. na Filozofskom fakultetu Osijek
održana je prva Noć FFOS-a u
sklopu proslave Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku.
Noć FFOS-a oblikovana je kao
edukativno-zabavni događaj
čiji je cilj bio promidžba Filozofskoga fakulteta kao jedne
od najstarijih osječkih visokoškolskih obrazovnih ustanova i sastavnica Sveučilišta u
Osijeku (ove je godine Fakultet proslavio 58. rođendan),
u prvome redu među populacijom srednjoškolskih učenika, ali i u lokalnoj zajednici
te na regionalnoj razini. Večer
je bila ispunjena programima
koji su privukli brojne studente i maturante među kojima
je bilo natjecanje u najsporijoj vožnji biciklom (aktivnost
je organizirao prof. Željko Beissmann), predavanje o poljskom jeziku i kulturi (lektorice Joanne Michte), pub kviz
za srednjoškolce, miniturnir
u kartaškoj igri belot te šahu,

surAdnjA s FilozoFskim FAkultetom i
sveučilišteM jurja dobrile u puli
l Prva Noć FFoS-a bila je obilježena i potpisivanjem aneksa Ugovora o suradnji između Filozofskoga fakulteta osijek i pulskoga Filozofskoga fakulteta te Sveučilišta jurja Dobrile. aneks se odnosi na
suradnju na poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti s naglaskom na znanstveno
polje filologije.
razgovor s književnicom prof.
dr. sc. Jasnom Horvat o romanu „Osvojski“ te igra s pjevanjem i nazdravljanjem pod nazivom „Noćni kabinet Eugena
od Savoje“ u režiji prorektora
za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Osijeku prof. dr. art.
Roberta Raponje, a u izvedbi
mladoga glumca Filipa Severa i uz glazbenu pratnju Luke
Gotovca. Na kraju večeri upriličen je soirée – druženje uz
glazbu i vino za uzvanike i posjetitelje te studentska zabava.
Noć FFOS-a poduprli su brojni sponzori i partneri Fakulteta: Sveučilište u Osijeku, Grad
Osijek, Županija osječko-baranjska, Katolički bogoslovni

fakultet u Đakovu, Andizet –
institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj
industriji, HNK Osijek, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, tvrtka Čarobni tim, Iločka
vinarija, restoran Karaka, restoran Darocz, Knjižara Nova,
Adriatic osiguranje, Osječki
taxi, Plesni studio D&D, tvrtka Krešendo, izdavačka kuća
Ljevak i cvjećarnica Fantazija. U organizaciju su se uključili i brojni studenti volonteri,
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku (učenici i nastavnik Matija Zorić) te Medicinska škola
Osijek koju je predstavljala dr.
sc. Marina Pilj Tomić sa svojim
učenicima.

Održan 2. Dan doktorata na fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Druženje nekadašnjih i sadašnjih studenata glume i lutkarstva akademije

deset lutkarskih Minijatura na četiriMa lokacijaMa
osim lutkarske povorke, na četirima različitim punktovima u gradu
igrale su se različite lutkarske minijature, a pripremljen je program
za sve uzraste. Studenti prve, druge i treće godine preddiplomskoga
studija glume i lutkarstva odigrali su ukupno deset lutkarskih
minijatura, nastalih pod mentorskim vodstvom izv. prof. dr.
art. Hrvoja Seršića, izv. prof. dr. art. maje Lučić vuković, doc. art.
tamare Kučinović, umjetničkih suradnika Selene andrić i Nenada
Pavlovića te asistenata mateje Bublić, Katarine arbanas i Gordana
marijanovića.

veliki lutkarski mimohod kao najava 27. SLUK-a

Okupljenima usmeno izložili pet
obranjenih doktorskih disertacija

Ljiljana SIBER
ravni fakultet Osijek od 6. do 10 svibnja 2019. organizirao je tradicionalni
događaj Dani Europe PRAVOS 2019.
Ovogodišnje obilježavanje Dana
Europe bilo je posvećeno izborima za Europski parlament,
održanima 26. svibnja 2019.
Događaj je svečano otvoren 6.
svibnja javnom tribinom „Ususret izborima za Europski parlament’“, koja je bila izrazito medijski popraćena. Panelisti na
tribini bili su kandidati za Europski parlament: Karlo Ressler
(HDZ), Stjepan Čuraj (HNS), Ružica Vukovac (MOST) i Ivan Vilibor Sinčić (MOST). Organizacijom tribine moderatori Dunja
Duić, Tunjica Petrašević i Ljiljana Siber željeli su prije svega
mlade (studente) potaknuti da
budu aktivni građani koji sudjeluju u izgradnji buduće Europe
i edukacijskim pristupom približiti im rad Europskoga parlamenta. Tijekom održavanja korištena je mobilna aplikacija u
svrhu interaktivne analize sudionika.
Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije Fakulteta Tunjica
Petrašević, kao član Upravnoga odbora SEELS-a, održao je
7. svibnja predstavljanje mreže pravnih fakulteta iz zemalja
jugoistočne Europe, aktivnih

Zvonko ANTUNOVIĆ,
Ivana MIHALJEVIĆ

P

Događaj Dani europe PravoS 2019. svečano je otvoren 6. svibnja javnom tribinom „Ususret izborima za europski parlament’“

orgAnizAtori dAnA europe prAvos 2019.
l organizatori cijeloga događaja bili su Katedra za ustavno i europsko pravo Fakulteta i Knjižnica – europski dokumentacijski centar PravoS u suradnji sa Studentskim zborom Fakulteta i, prvi put,
mrežom SeeLS (South-east european Law School Network). organizacijski odbor u sastavu doc. dr. sc. Dunja Duić, izv. prof. dr. sc. tunjica Petrašević te Ljiljana Siber, viša knjižničarka, mag. bibl., mag.
iur. i ovaj je put pozvao nastavnike Fakulteta da se uključe s predavanjima i radionicama o europskim temama, svatko s aspekta svojega područja djelovanja.

zAnimljivA predAvAnjA nA dAnimA europe
l U organizaciji doktorskoga studija Pravo i jean monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u eU-u održano je pozvano predavanje izv. prof. dr. sc. ivane Kunde s Pravnoga fakulteta
u rijeci na temu „odgovornost za povrede na internetu – europska perspektiva“. još je nekoliko nastavnika održalo zanimljiva
predavanja tijekom događaja: doc. dr. sc. Dunja Duić na temu
„europska perspektiva prava na život“, izv. prof. dr. sc. tunjica Petrašević na temu „ eU agenda za djecu – dijete u pravu europske
unije“, a doc. dr. sc. mato Palić na temu „Koliko zastupnika biramo u europski parlament?“. Doc. dr. sc. ana Đanić Čeko u suradnji sa sudcem Upravnoga suda u osijeku Božidarom Horvatom
održala je predavanje „Značaj uloge nacionalnih upravnih sudova u osiguravanju učinkovite sudske zaštite i primjeni europskog
prava“.

projekata i časopisa SEE Law
Journal. Na sam Dan Europe,
9. svibnja, organizirana je zanimljiva tribina pod nazivom
„Mladi mladima o EU“ u organizaciji Informacijskoga centra
Europe Direct Osijek, Knjižnice
- Europskog dokumentacijskog
centra PRAVOS i Studentskoga
zbora PRAVOS. Tunjica Petrašević održao je uvodni govor o
ulozi i funkcioniranju Europskoga parlamenta. Potom su Davor
Japunčić, učenik Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“
iz Osijeka, Maja Rupčić, predsjednica Udruge ERUDIO i Ivan
Vidaković, član Studentskoga
zbora PRAVOS, aktivisti institucionalne nestranačke kampanje
Europskoga parlamenta ovajputglasam.eu sa sudionicima podijelili svoja iskustva uključivanja u kampanju te ih pozvali da
glasuju na europskim izborima.
Tina Kristina Katava, predsjednica Erasmus studentske mreže
(ESN) Osijek, predstavila je rad
mreže koja podržava međuna-

rodne studente (mlade koji sudjeluju u programu Erasmus+
i drugim europskim programima mobilnosti namijenjenim
mladima) kao i svoja iskustva u
radu u ESN-u.
Tribinu su moderirale Ljiljana
Siber, voditeljica Knjižnice – Europski dokumentacijski centar
PRAVOS i Brigita Ivoševac, voditeljica Europe Direct Osijek
informacijskog centra. U drugom dijelu tribine Karlo Eržić,
predsjednik Studentskoga zbora PRAVOS, moderator „EU parlaonice“, sudionike – učenike I.
gimnazije Osijek i studente Sveučilišta u Osijeku – podijelio je u
skupine u kojima su interaktivno iznosili svoje stavove o zadanim EU temama. U osječkom
caffe-baru Radić pak održan je
„EU kviz“ s nagradama za prva
tri mjesta.
Dana 9. i 10. svibnja 2019. održano je EU CHild Moot Court
regionalno studentsko natjecanje u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje

djeteta u EU-u. Na natjecanju
je šest timova s pravnih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Osijeku,
Nišu (Srbija) i Zenici (Bosna i
Hercegovina) raspravljalo o hipotetskom slučaju iz područja
međunarodnoga privatnog obiteljskog prava. Njihov su nastup
na simuliranim ročištima ocjenjivala sudačka vijeća sastavljena od stručnjaka iz znanosti (nastavnici i asistenti) i pravosuđa
(sudci i sudski savjetnici). Završno je ročište natjecanja održano
između timova pravnih fakulteta iz Rijeke i Zenice. Pobjedu su
odnijeli Riječani, a nagrada je za
najboljega govornika pripala natjecateljici tima Pravnoga fakulteta u Nišu.
Tijekom trajanja Dana Europe
organizirani su Dani otvorenih
vrata Europskoga dokumentacijskog centra koji je smješten u
Knjižnici. Zainteresirani su mogli dobiti informacije o Centru
te promidžbene brošure o politikama i institucijama Europske
unije.

Dana 12. lipnja 2019. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek održan je drugi
po redu Dan doktorata.
Cilj je događanja okupiti trenutačne polaznike poslijediplomskoga
sveučilišnog
(doktorskog) studija Poljoprivredne znanosti toga Fakulteta kao i one koji su već postali
doktori znanosti. Dane doktorata prigodno su otvorili
rektor Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Vlado Guberac,
dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek prof.
dr. sc. Krunoslav Zmaić te
prodekan za znanost i poslijediplomske studije kao i voditelj navedenoga studija prof.
dr. sc. Zvonko Antunović.
Program se sastojao od pet
usmenih izlaganja obranjenih doktorskih disertacija te
predavanja izv. prof. dr. sc.
Andrijane Rebekić naslovljenoga „Statističke metode
pri izradi doktorske disertacije – od ideje do interpretacije rezultata“ i dr. sc. Anice
Perković, prof., naslovljenoga „Uporaba anglizama u hrvatskom
poljoprivrednom
nazivlju“. Sva su predavanja
bila iznimno poučna za doktorande koji su u tijeku pi-

sanja doktorske disertacije.
Osim toga, u posterskoj sekciji predstavljeno je 12 postera polaznika doktorskoga
studija kojima su u protekloj
akademskoj godini pozitivno

ocijenjene teme doktorskih
disertacija. Nakon toga pristupilo se glasovanju za najbolji poster predstavljen na
2. Danu doktorata FAZOS-a.
Izbor je bio težak, a pobjedu
je odnijela Josipa Puškarić,
mag. ing. agr., s posterom naslovljenim „Nematode kao bioindikatori stanja ekosustava
tla u konsocijaciji drvenastih
vrsta i poljoprivrednih kultura“. Pobjednica je nagrađena
knjigom po izboru iz skriptarnice FAZOS-a i fakultetskim
vinom. Svi nazočni izlagači
i gosti na dar su dobili Zbornik sažetaka Dana doktorata
u kojem su prikazani sažetci
usmenih izlaganja, predavanja i postera na engleskom i
hrvatskom jeziku.
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Studenti upoznavali
moguće poslodavce i
stvarali poslovne kontakte
Tanja ŽUNA PFEIFFER,
Anita GALIR BALKIĆ
U cilju povezivanja akademskoga i poslovnoga svijeta, a u
okviru Tjedna karijera Sveučilišta u Osijeku, na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku 14.
svibnja 2019. prvi je put održan Dan razvoja karijera studenata.
U potrazi za vrijednim studentima i budućim biolozima na Odjelu su se predstavile renomirane hrvatske tvrtke
iz Zagreba, Požege, Vukovara i Osijeka. Od predstavnika
HALMED-a – Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatskoga šumarskog instituta,
Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI),
Medical Intertradea, tvrtke Yasenka d.o.o., Hrvatskih voda,
WWF-a Adria, ZOO vrta Osijek
te javnih ustanova Park prirode Papuk i Park prirode Kopački rit svi sudionici skupa imali
su priliku iz prve ruke doznati
što je potrebno za uspjeh na tr-

žištu rada, a mogli su i upoznati
potencijalne poslodavce i stvoriti poslovne kontakte. Kako bi
studentima što bolje približili
područje svojega rada, predstavnici Hrvatskoga šumarskog
instituta održali su i zanimljivo
predavanje naslovljeno „Čime
se sve bavimo“, a predstavnici
su IMI-ja predstavili projekte u
tijeku.
Radionice „Pisanje životopisa i
motivacijskog pisma“ te „Kako
se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem“ održane su kao priprema studenta

više od stotinu
studenata
l Predstavljanje poslodavaca posjetilo je više od stotinu
studenata, a osamdesetak ih
je slušalo predavanja i sudjelovalo u okruglim stolovima. Uspješnoj realizaciji toga
projekta uvelike su pridonijeli i studenti odjela koji su aktivno sudjelovali u provedbi
svih projektnih aktivnosti.

za uključivanje na tržište rada
te uspješno predstavljanje budućim poslodavcima. Bivše
studentice Odjela za biologiju
Katarina Kajan, mag. biol., danas doktorandica na Institutu
Ruđer Bošković, te Dora Flačer, mag. biol., koja je u Osijeku pokrenula vlastiti posao, pokazale su kako se s diplomom
biologa može raditi i uspjeti i
u Hrvatskoj. Jasmin Sadiković,
mag. biol. oecol., čelnik danas
jedne od najaktivnijih udruga
za zaštitu prirode i okoliša u
istočnoj Hrvatskoj Zeleni Osijek, iz perspektive uspješnoga
poslodavca studente je uputio
na mogućnosti zapošljavanja i
važnost prijavljivanja i provedbe europskih projekata.
Dva okrugla stola – „Biologija kroz oči nastavnika – očekivanja, izazovi i mogućnosti“
i „Nakon diplome iz znanosti
– dodir stvarnosti“ okupila su
bivše studente Odjela, danas
uspješne nastavnike i znanstvenike koji su svoja poslovna
iskustva podijelili sa studentima.

doc. dr. sc. ljubica Matek govorila o
uporabi prostora u horor-književnosti

Jasna POLJAK REHLICKI,
Stephanie JUG
Dana 30. svibnja 2019. organizirano je osmo i posljednje
predavanje u sklopu ovosezonskoga 7. ciklusa projekta
popularizacije znanosti Otvoreni četvrtak na Filozofskom
fakultetu Osijek.
Doc. dr.sc. Ljubica Matek s
Odsjeka za engleski jezik i
književnost Fakulteta održala je izlaganje pod naslovom
„Arhitektura zla: uporaba
prostora u horor-književnosti“. Pred zainteresiranom je
publikom govorila o povijesti
gotičke književnosti koja započinje sredinom 18. stolje-

ća s djelom Horacea Walpolea „The Castle of Otranto – a
gothic story“. U tom su djelu
uspostavljeni neki od najvažnijih elemenata gotičke priče kao što su ukleta, derutna

građevina kao mjesto radnje
te prošlost kao vrijeme radnje. Istaknula je da su današnji horor-pisci preuzeli te elemente, no da oni prelaze i
granice žanrovske književnosti pa za njima posežu i pisci tzv. lijepe književnosti kao
što su Emily Brontë u romanu „Orkanski visovi“ ili Toni
Morrison u romanu „Voljena“. Publika je imala pitanja
vezana za Stephena Kinga i
njegove romane, a također je
bilo govora i o hrvatskim piscima horor-književnosti (primjerice Jeleni Hrvoj) koji, na
žalost, nisu poznati širem čitateljstvu iako je riječ o izvrsnim romanima.
Voditeljice projekta već intenzivno provode pripreme
za 8. ciklus Otvorenoga četvrtka koji počinje posljednjega četvrtka u listopadu
2019. godine, a program i raspored predavanja bit će pravodobno objavljen i najavljen
i u Sveučilišnom glasniku.
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IZ STUDENTSKOGA ŽIVOTA
PREDSTAVLJENI NOVI SVEUČILIŠNI DIPLOMSkI STUDIJSkI PROgRAMI NA OSJEČkOJ AkADEMIJI

Od jeseni devet novih zanimljivih studijskih
programa, neki jedinstveni i u široj regiji
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održana Večer stvaralaštva studenata
Snježana BARIĆ ŠELMIĆ

U

Auli
Rektorata
Sveučilišta u Osijeku 27. svibnja
2019. Akademija za umjetnost i
kulturu u Osijeku predstavila je čak devet novih sveučilišnih diplomskih studijskih
programa od kojih su neki jedinstveni ne samo u Hrvatskoj, nego i u široj regiji.
Akademija u Osijeku jedinstvena je od sada i po svojoj kombinaciji umjetničkoga i znanstvenoga područja
koja omogućuje studentima
vrlo zanimljivo kombiniranje
studijskih programa budući
da su novi studijski programi mogući i kao kombinacija
dvopredmetnih studija. Tako
studenti mogu sami odabirati kombinacije studijskih programa koje će im bitno proširiti znanja i kompetencije te
ih učiniti iznimno zanimljivima na tržištu rada. Također,
Akademija svojim studentima
tijekom studiranja jamči i vrijednu sinergiju s praksom i tržištem kao i interaktivnost te
rad u manjim skupinama što
jamči i donosi kvalitetniji pristup načinu studiranja. Novi
su studijski programi na diplomskoj (MA) razini: Gluma,
Neverbalni teatar, Lutkarska
animacija, Oblikovanje i teh-

nologija lutke, Kostimografija, Scenografija, Lutkarska
režija, Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama
te Mediji i odnosi s javnošću.
Jedan od novih i vrlo zanimljivih diplomskih studija zasigurno je Neverbalni teatar,
iz umjetničkoga područja. I
taj studijski program, kao i
drugi studijski programi, moguć je u kombinaciji s nekim
drugim umjetničkim ili znanstvenim studijem. Neverbalni
teatar dinamičan je i otvoren
oblik suvremene, angažirane
postdramske prakse koji uključuje šire poimanje kazališta pri čemu okuplja izvođače različitih i ravnopravnih
polazišta: glume, lutkarstva,
plesa, novoga cirkusa, mimskog i fizičkog kazališta u
novo, zajedničko i aktivno
promišljanje i bavljenje kreativnim izvođačkim tijelom
i njegovim mjestom i poslanjem u suvremenom teatru.
Diplomski studiji Lutkarska
animacija, Oblikovanje i tehnologije lutke i Lutkarska režija jedini su diplomski sveučilišni studiji u široj regiji koji
osiguravaju razvoj lutkarstva.
Lutkarska animacija obrazuje
kvalitetne i profesionalne lutkarske animatore kojih nema
dovoljno na području profesionalnoga lutkarstva u Hrvatskoj.
Oblikovanje i tehnologija lut-

Mogućnosti
koMbiniranja – po
želji studenata
l Najvažnija vrijednost za
studente, uz mogućnost odabira individualne kombinacije
željenoga dvopredmetnoga
studija, jest i mogućnost kombiniranja umjetničkoga i znanstvenoga područja pa se tako
uz, primjerice, diplomski studij
Glume (što je umjetničko područje) može kombinirati diplomski studij menadžmenta
u kulturi i kreativnim industrijama (znanstveno područje) ili
pak mediji i odnosi s javnošću
(znanstveno područje), odnosno umjetničko-umjetničko,
znanstveno-znanstveno što
uvelike proširuje tržišne horizonte te zapošljivost.
ke na diplomskoj razini obrazuje studente na području
lutkarstva i lutkarske scenografije. Uz tradicionalne tehnike i tipove lutkarskoga kazališta razvija se i sposobnost
korištenja lutke u okviru novih medija. To su: primjena
lutke u okviru suvremenih kazališnih, televizijskih, filmskih

Znanstvenici s Pravnoga fakulteta Osijek prihvaćen projekt koji će financirati NATO
Održano posljednje, osmo predavanje iz ovosezonskoga ciklusa Otvoreni četvrtak

Petak, 12. srpnja 2019.

„Ususret učinkovitoj kibernetičkoj
obrani u skladu s vladavinom prava“

Predstavljanje novih studijskih programa akademije u auli rektorata

posebna novìna na akadeMiji –
Modul: dizajn digitalnih interakcija
l Posebna je novìna i modul: Dizajn digitalnih interakcija koji se
organizira u suradnji s osijek Software Cityjem. Sastoji se od paketa
izbornih kolegija koji će se nuditi u svim novoponuđenim diplomskim studijima. Uz inovativne teorijsko-praktične kolegije modul
uključuje i tri semestra prakse u tvrtkama osječkoga it sektora.
i digitalnih medija, zatim lutka
kao pomagalo u obrazovnom
sustavu te terapeutsko sredstvo. Lutkarska režija objedinjuje umjetnička i tehnička
znanja i vještine potrebne za
oblikovanje kazališne predstave. Naglasak se stavlja na vizualan izričaj kroz koji umjetnikredatelj izražava ideju.

studenti GrAfOs-a
obavljaju ljetne stručne
prakse u šest poduzeća

Dunja DUIĆ

Ivana ŠANDRK NUKIĆ

U okviru NATO programa
„Znanost za mir i sigurnost“
doc. dr. sc. Dunji Duić, nastavnici i znanstvenici s Pravnoga fakulteta Osijek, prihvaćen
je projekt naslovljen „Toward
effective cyber defense in
accordance with the rules of
law“ („Ususret učinkovitoj kibernetičkoj obrani u skladu s
vladavinom prava“).
Projektu, čija je ukupna vrijednost 60 000 eura, cilj je
organizacija treninga namijenjenoga vojnim i civilnim
pravnim savjetnicima u oružanim snagama, odvjetnicima
sigurnosne zajednice, civilnim odvjetnicima na državnim sigurnosnim mjestima,
stručnjacima za politiku koji
savjetuju o kibernetičkim problemima i studentima. „Ususret učinkovitoj kibernetičkoj
obrani u skladu s vladavinom
prava“ petodnevni je trening
na kojem će polaznici biti upoznati o tome kako kibernetika
utječe na geopolitiku; moći će

Nakon što su prošle akademske
godine 2017./2018. studenti Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek po prvi put imali priliku otići na ljetnu stručnu
praksu koju je za njih kod poduzeća-članova
organizirala
Hrvatska udruga poslodavaca
(HUP), navedena se dobra praksa nastavlja i ove godine.
Naime, u svakoj studentskoj anketi ističe se želja studenata za
više terenske nastave, a kako
stručna praksa nije dio nastavnoga plana i programa sveučilišnoga studija Građevinarstvo,
mogućnost realiziranja stručne prakse preko HUP-a pokazala se kao idealno rješenje i odgovor na želju studenata. Tako
je krajem travnja 2019. u prostorijama GrAFOS-a Ivan Sarić,
pravni savjetnik u Regionalnom
uredu HUP-a Osijek, održao
predstavljanje Hrvatske udruge poslodavaca i njezinih aktivnosti. Kako je istaknuo, HUP je
osnovan 1993. otkada je i član
Međunarodne udruge posloda-

poboljšati svoje znanje o provođenju učinkovite kibernetičke obrane u skladu s pravnim pravilima te unaprijediti
svoju sposobnost savjetovanja
odgovarajućih tijela u vođenju
kibernetičke obrane u skladu
s pravnim propisima. Cilj je
projekta razviti i proširiti mrežu stručnjaka kao sredstvo za
vođenje kibernetičke obrane
u skladu s pravnim pravilima.
Uz doc. dr. sc. Duić dvoje je
koordinatora projekta iz država koje nisu članice NATOa: doc. dr. sc. Kristina Misheva

iz Makedonije i dr. sc. Dijana
Gubta iz Bosne i Hercegovine. Projekt okuplja 16 sudionika iz NATO država i 6 sudionika iz država koje nisu članice
NATO-a. U izvođenju projekta, uz doc. dr. sc. Duić, sudjeluju i nastavnici s Pravnoga fakulteta Osijek, izv. prof. dr. sc.
Tunjica Petrašević i izv. prof.
dr. sc. Igor Vuletić. Inače, Dunja Duić aktivno se bavi istraživanjem sigurnosne politike
Europske unije, a 2018. izdala
je i knjigu „Vanjska i sigurnosna politika Europske unije“.

Diplomski studij Scenografija jedinstven je u Hrvatskoj, a
izlazne kompetencije, među
ostalim, obuhvaćaju i scenografska rješenja, uz kazalište
i film, i za izložbene postave,
kulturna i multimedijalna događanja te primjenu visokih
i preciznih standarda kvalitete kao i uporabu digitalnih

vaca (IOE). HUP je dobrovoljna,
neprofitna i nezavisna udruga
poslodavaca koja štiti i promiče
prava i interese svojih članova,
osobito u području radno-socijalnih odnosa. Trenutačno HUP
broji oko 6 000 poduzetnika
koji zapošljavaju oko 600 000
radnika, a njihov udio u BDP-u
iznosi čak 80 %.
S aspekta visokoškolskoga obrazovanja najvažnija je aktivnost
HUP-a pokretanje studentske
stručne prakse, tzv. Inicijative
za mlade na nacionalnoj razini. U tu svoju inicijativu HUP je
do sad uključio oko 140 poslodavaca i oko 40 obrazovnih in-

alata. Diplomski studij Kostimografija, u umjetničkome
području, tijekom studiranja
nudi kvalitetne i interaktivne
majstorske radionice kostimografije za film i televiziju, baletnu i plesnu kostimografiju
te dramsku i opernu kostimografiju. Vrlo je vrijedan praktičan dio koji obuhvaća, uz rad
na projektima i festivalima, sinergiju i suradnju s Akademijinim Kazališnim odsjekom,
odnosno studijem Glume.
Diplomski studij Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama objedinjuje znanja i vještine potrebne
za upravljanje tvrtkama, organizacijama i institucijama, kompetencije vezane uz
(ne)konvencionalan marketing, organizaciju događanja
(event management), analizu poslovanja i financiranje,
komunikaciju s projektnim
partnerima, razvoj i provedbu projekata te razvoj publike. I, konačno, posljednji je
predstavljen diplomski sveučilišni studij, no ne manje
atraktivan: Mediji i odnosi s
javnošću. Taj studijski program razvija kompetencije i
znanja potrebna za suvremene načine izvještavanja u medijima, razvijanjem vještina i
kompetencija za upravljanje
komunikacijskim procesima
različitih organizacija.

Uručene nagrade Studentskoga zbora
istaknutim nastavnicima i studentima

David FERIĆ
Dana 7. lipnja 2019. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
u Đakovu održana je 17. Večer
stvaralaštva. Tim događajem
studenti žele pokazati svoje
skrivene talente kao i ono što
rade kada nisu zauzeti studiranjem i studijskim obvezama.
Dekan izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić pozdravio je sve
nazočne, pročitao „Baladu o
Gospinim pčelama“ te studiranje sročio u jednu rečenicu:
„Ako želimo drugim ljudima
pokazati i dati da kušaju naš
med, moramo biti marljivi kao
pčele.“ Nakon dekana kratak

pozdravni govor održala je studentica Kristina Aščić, zamjenica predsjednika Studentskoga zbora KBF-a.
Program je započeo pjesništvom. Studentica pete godine
filozofsko-teološkoga studija
Martina Peunić izvela je svoje
tri pjesme – „Male noćne misli“, „Sanjar“ i „Vječna je ljubav“. Potom je student četvrte godine Marijo Žunić izveo
monolog „Tko si ti?“, a Bruno
Diklić, student četvrte godine
i glavni urednik, predstavio je
novo izdanje studentskoga časopisa „Teofil“. Dramska se
skupina predstavila igrokazom
„Ubojstvo u ljetnikovcu Barnagor“ nakon čega je uslijedio
filmski isječak sa studijskoga
putovanja u Rim autora studenta Marija Žunića.
Pri završetku programa dodijeljene su nagrade Studentskoga
zbora nastavnicima i studentima. Nagradu za najbolje profesore dobili su doc. dr. sc. Boris
Vulić te dr. sc. Tomislav Đukez,

a za najaktivnije profesore dr.
sc. Stanislav Šota i doc. dr. sc.
s. Silvana Fužinato. Nagrada
za najbolje djelatnike pripala
je Lidiji Drmić i Mariju Kovaču, a za najaktivnije studente u
izvannastavnim aktivnostima
Ivani Žavcar i Mauriziju Rezi.
Nagradu za aktivnost u karitativnoj skupini KBF-a dobile su
Antonia Kristić, Melani Markutović te Kristina Gilja. Nagrada za aktivnosti u mješovitom
pjevačkom zboru dodijeljena
je Miji Varoščić i Robertu Erku.
Nagradu za izvannastavnu aktivnost „studentski časopis“
dobili su Bruno Diklić i Slađana Bradarić, a za dramsku skupinu Luka Erić i Antun Nikolić.
Nagrada za rad na KBF TV-u
uručena je Đuri Bićaniću i Brigiti Kukuruzović. Nakon dodjele nagrada za kraj je uslijedila
točka iznenađenja koju je izvela studentica četvrte godine
Ana Bošković, uz pratnju Ivane Karlušić, otpjevavši pjesme
„Male stvari“ i „Stand by me“.

Tijekom ljetnoga semestra PTfOS ugostio 12 znanstvenika iz regije i EU

Razmjenom znanstvenih i nastavnih
iskustava do podizanja kvalitete

Nastavlja
se suradnja
građevinskoga i
arhitektonskog
fakulteta Osijek s
HUP-om

IvANA lAuš

Prvi Dan razvoja karijera studenata na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku

Petak, 12. srpnja 2019.

Daniela ČAČIĆ KENJERIĆ
stitucija. U sklopu te inicijative
na GrAFOS-u je tijekom svibnja
2019. godine proveden natječaj za prakse koje će studenti
obavljati nakon ljetnih ispitnih
rokova. Za praksu se prijavilo
15 studenata preddiplomskoga
i diplomskoga studija Građevinarstvo, a prakse su dogovorene za sve prijavljene studente.
Njihovi ljetni poslodavci bit će
Cesting d.o.o., Eurco d.d., Građenje Rašić d. o. o., Hidroing d.
o. o., Osijek-Koteks d. d. i Vodovod Osijek d. o. o.

Misija Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek (PTFOS)
uključuje sustavno razvijanje
i širenje nacionalno i međunarodno prepoznatljive izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju,
a uz suradnju s institucijama iz
Hrvatske ono podrazumijeva i
suradnju i razmjenu iskustava
sa sveučilištima iz Europe.
Tijekom ljetnoga semestra
akademske godine 2018./2019.
PTFOS je ugostio ukupno 12
znanstvenika iz regije i Europske unije u sklopu nastavne i
stručne razmjene. U ožujku
2019. Katedra za mljekarstvo
PTFOS-a ugostila je prof. Milu
Arapčesku s Fakulteta biotehničkih znanosti Sveučilišta Sv.
Kliment Ohridski u Bitoli (Makedonija). Uz uključivanje u
nastavu posjet je rezultirao i
uspostavljanjem buduće suradnje u nastavnom i stručnom segmentu. U travnju
2019. na PTFOS-u su boravili
docentica Kamilla Kapusniak
i prof. dr. sc. Janus Kapusniak,

prorektor za istraživanje i međunarodnu suradnju Sveučilišta Jan Dlugosz Czestochowa
(Poljska) te četiri profesorice
s Banatskog sveučilišta „Kralj
Mihail I od Rumunjske“ iz Temišvara (Rumunjska). Profesorice Corina Dana Misca, Camelia Moldovan i Delia Gabriela
Dumbrava došle su s Fakulteta
prehrambenoga inženjerstva,
a prof. Diana Nicoleta Raba s
Fakulteta menadžmenta i ruralnoga turizma. S obzirom na
različita područja znanstvenoga interesa gostiju, uz uobičajenu razmjenu iskustava iz domene uže djelatnosti Fakulteta
(kontrola kvalitete hrane, dobivanje prirodnih ekstrakata
te inovacije u prehrambenoj
industriji), tijekom posjeta s
gostima su organizirani posjeti gospodarskim subjektima s
kojima Fakultet ima suradnju.
U lipnju 2019., u sklopu na-

stavne i stručne razmjene, na
Fakultetu su boravili dr. Artur Gryszkyn i dr. sc. Tomasz
Zieba s Fakulteta biotehnologije i znanosti o hrani Sveučilišta prirodnih znanosti u Wrocławu (Poljska) koji već dugi
niz godina surađuju s Katedrom za tehnologiju ugljikohidrata PTFOS-a. Tromjesečni boravak u svrhu stručnoga
usavršavanja Fakultet je omogućio Gjoreu Nakovu s Fakulteta tehničkih znanosti Sveučilišta „Prof. dr. Asen Zlatarov“
iz Bugarske koji se odlučio za
usavršavanje u području tehnologije žitarica. S istoga fakulteta na tromjesečno stručno
usavršavanje u okviru doktorskoga studija na Fakultet je
došla Suzana Gafurova koja se
uključila u analize poželjnih
biološki aktivnih sastavnica ekstrakata dobivenih iz industrijskoga otpada.
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AKTIVNOSTI
POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Petak, 12. srpnja 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

28. lipnja - 14. 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

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - ISUCCES
Udruga studenata Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek

Građevinski i arhitektonski fakultet
Vladimira Preloga 3, Osijek

FESTIVAL - 39. Osječko ljeto mladih
Osječko ljeto mladih studentima pruža četiri vrste programa:
glazbeni, umjetnički, športski i edukacijski.

na više mjesta u Osijeku

15. - 21. srpnja 2019.

6. - 15. rujna 2019.

ODRžAN V. SUSRET ZNANOSTI I gOSPODARSTVA U ORgANIZAcIJI EfOS-a I HUP-a

Nataša DRVENKAR, Ivan SARIĆ

U

povodu Tjedna karijera Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je održan
od 13. do 17. svibnja 2019., Ekonomski fakultet u Osijeku nastavio je uspješnu suradnju s
Hrvatskom udrugom poslodavaca i 14. svibnja 2019. organizirao V. Susret znanosti i gospodarstva.
Susret je uključivao znanstveno-popularizacijske događaje
koji su potaknuti nastojanjima
za povezivanjem akademske i
poslovne zajednice kako bi, raspravama o aktualnoj gospodarskoj problematici te razmjenom iskustava i znanja, mogli
graditi temelje koji će u konačnici doprinijeti sveopćem razvoju regije. Događaj je okupio
akademsku i poslovnu zajednicu, kao i brojne studente. Susret su otvorili dekan Fakulteta prof. dr. sc. Boris Crnković
kao domaćin i pravni savjetnik
HUP-a Ivan Sarić kao partner
na projektu. Dekan je pri tome

naglasio kako je nužno što ranije uključivanje studenata u
praksu i podizanje svijesti kako
„karijera počinje na faksu“ što
je bila krovna misao vodilja cijeloga Susreta. Ivan Sarić pak
podsjetio je kako je upravo suradnja HUP-a i EFOS-a poslužila kao primjer „dobre prakse“
pa se on proširio i na druge sastavnice Sveučilišta u Osijeku.
Programski je Susret obuhvatio tri tematske cjeline. Najprije
je organizirano izlaganje Irene
Bačelić, predstavnice Ministarstva rada i mirovinskog sustava
RH, na temu „Tržište rada RH
– stanje, ograničenja i perspektive“. Upozorila je na dinamičnost tržišta rada i donedavnu
problematiku s viškom ponude
na tržištu rada te trenutačnu
aktualnu problematiku manjka ponude na tržište rada uz
sveopću prisutnost značajnih
strukturnih raskoraka. Zanimljivo predavanje uz analizu
aktualne problematike tržišta
rada RH pružilo je izvrsnu podlogu za raspravu koja je uslijedila pod moderiranjem začetnika ideje o povezivanju HUP-a
i EFOS-a izv. prof. dr. sc. Nataše

Krešimir StraHoNja

Nužno je što ranije uključivanje studenata u stručnu praksu

započela realizacija ukupno
47 novih dobrovoljnih praksi
l Na otvorenju Susreta koordinatorica suradnje s HUP-om i prodekanica za suradnju s okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte
izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar istaknula je rezultate petogodišnje
suradnje s HUP-om. Naglasila je kako 47 novih dobrovoljnih praksi
upravo kreću s realizacijom i mogu se pridodati broju od 230 dosadašnjih dobrovoljnih stručnih praksi.

Drvenkar i Ivana Sarića. U tematskoj raspravi sudjelovali su
Ivan Ergović iz Nexe grupe, Denis Sušac iz tvrtke Mono d.o.o.,
Ante Nevistić (Inspecto d.o.o.),
kao i Aleksandar Zemunić (Selectio grupa). Sugovornici su
istaknuli kako je opća gospodarska situacija iznimno teška
i često je upravo „vlastiti teren“
izvor zapreka pa su svakako
apelirali na pokušaj rasterećenja poduzetnika u RH kako bi
imali više prostora za ulaganje
u rad i kapital.
Matija Subašić Maras iz Croatia
osiguranja d.d., održala je uvodno predavanje druge tematske
cjeline Susreta pod naslovom
„Izazovi sustava upravljanja
karijerom“, ističući, između
ostaloga, nužnost kvalitetnoga upravljanja talentima koje
poduzeću daje stratešku prednost pred konkurencijom. To
predavanje najavilo je tematsku
raspravu koja je okupila upravo osobe koje se bave upravljanjem talentima. Riječ je o: Aleksandru Stojkoviću (Belje plus
d.o.o.), Mariji Felkel (NEXE grupa) i Ivi Perić (Spin Valis d.d.).
Sugovornici su istaknuli i ključ-

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.

Sveučilišni
udžbenik
„Gospodarenje
otpadom II“
l AUTORI:
izv. prof. dr. sc.
Sanja Kalambura,
prof. dr. sc. Darko Kiš,
Sunčica Guberac, mag. ing. agr.
Gospodarenje otpadom bitno je u
ekološkom i ekonomskom smislu jer
je pitanje racionalnoga gospodarenja vrijednim sirovinama i resursima odgovornost svakoga od nas. Na
mnogo parametara možemo utjecati kao pojedinci, no da bismo govorili o cjelovitom sustavu jako je važno
poznavati materijale i njihovu obradu. Na prvom je mjestu sastav tvari i proizvoda koji nakon uporabnoga vijeka postaju otpadom. Europska
je unija hijerarhijom gospodarenja
otpadom odredila slijed prioriteta i
definirala najbolje mogućnosti postupanja s otpadom. U okviru okolišnoga zakonodavstva i okolišne politike odstupanje od hijerarhije moguće
je za pojedine tijekove otpada samo
tamo gdje je to opravdano na teme-

lju razloga koji uključuju, među ostalim, tehničku izvedivost, gospodarsku održivost i zaštitu okoliša. S time
u vezi ovaj udžbenik donosi pregled
odabranih tema koje se vežu uz sastav otpada i različite tehnologije
obrade. Nastala je u suradnji sa studentima Veleučilišta Velika Gorica i
Zdravstvenoga veleučilišta Zagreb:
Teom Mihaljević, Anjom Becić, Ivanom Vrankić, Helenom Martinić, Marinom Kašnar, Josipom Kasunićem,
Paulinom Antolović, Klarom Prgomet, Tamarom Tukom te Matijom
Hemarom, na čemu im autori od srca
zahvaljuju.

ne pogreške pri pridobivanju
novih zaposlenika i dali brojne
savjete studentima koji im mogu
pomoći u budućnosti.
Posljednja tematska cjelina fokus je usmjerila prema mladim poduzetnicima i poslovnim ljudima koji su bili iznimno
uspješni studenti i tijekom studija su ulagali veliki napor kako
bi stekli više iskustva i znanja
već na fakultetu. Predavanjem
„Karijera počinje na faksu!“
program je započeo mladi poduzetnik i inovator Ivan Jelušić
(Orqa d.o.o.), a u tematskoj raspravi sudjelovali su: Nina Cerić (Žito grupa), Vedrana Tomljanović (Carta d.o.o.), Marko
Marincel (Plava tvornica) i
Ivan Škojo (ReRoot d.o.o.), uz
moderiranje studentice Karle Bilandžić. Među ostalim
upozorili su na čest problem
nesrazmjera između studijskoga programa i konkretnih radnih zadataka koje poslodavci
kasnije očekuju od diplomiranih studenata, ali i na važnost
suradnje poslodavaca i akademske zajednice kako bi se takvi izazovi pokušali u što većoj
mjeri neutralizirati.

Konferencija
KulenDayz
u Rektoratu
Regionalna informatička konferencija KulenDayz, koja se već
jedanaest godina održava u cilju prijenosa znanja i informacija o najnovijim dostignućima u
području IT sektora, ove godine
dolazi na Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku koja je
ujedno i suorganizator te konferencije uz Microsoft Community, Osijek Software City i
Project Management Institute Hrvatska. Konferencija će se
održati od 6. do 8. rujna 2019.
u zgradi Rektorata sa 700 sudionika iz zemlje i inozemstva, a
sadržavat će šest osnovnih tema
u osam sesija u okviru kojih se
očekuje preko 60 predavanja.
Ciljana su publika razvojni inženjeri, administratori baza podataka, IT profesionalci, dizajneri
digitalnih interakcija, web developeri i projektni menadžeri.
Glavni dio predavanja konferencije besplatan je za registrirane
polaznike, a plaćaju se samo
certificirani treninzi i poslijekonferencijska događanja.
(Toni Podmanicki)

