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1. Programski okvir  
 

Suradnja i umrežavanje mlađih istraživača i doktoranada Sveučilišta u Rijeci jedan je od 

ključnih preduvjeta za podizanje razine znanstvene izvrsnosti te valorizaciju njihovih 

znanstvenih rezultata. Prema Strategiji 2014. – 2020., Sveučilište u Rijeci definirano je kao 

istraživačko sveučilište s visokom razinom znanstvene, umjetničke i inovacijske aktivnosti, 

stoga se među osnovnim ciljevima i zadacima nalaze i aktivnosti vezane uz mlađe istraživače 

i doktorande. Riječ je o ciljevima kao što su povećanje broja studenata koji studiraju na 

doktorskim studijima u punom radnom vremenu, povećanje broja i kvalitete objavljenih 

radova po istraživaču, osnivanje integriranih doktorskih škola te osnivanje fonda za potporu 

istraživačima. Također, u prioritete znanstveno-istraživačkog rada Sveučilišta u Rijeci spadaju 

i osnaživanje uloge doktoranada i mlađih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja 

(kroz formiranje financijskog instrumenta), organiziranje i institucionaliziranje sveučilišne 

baze podataka te pokretanje programa uključivanja studenata u istraživanja. Iz politike i 

strategije razvoja Sveučilišta također je vidljivo kako je jedan od prioriteta akademske 

integracije upravo integracija istraživačkih jedinica na kojima se objedinjava rad istraživača s 

više sastavnica, odnosno znanstvenih područja, kroz osnivanje sveučilišnih centara, 

laboratorija i slično. 

 

Ured za suradnju mlađih istraživača i doktoranada Sveučilišta u Rijeci proizlazi upravo iz 

potrebe za njihovom integracijom, odnosno organiziranim povezivanjem i suradnjom. Naime, 

iz pozitivnih primjera dobre europske prakse vidljivo je kako su institucionalna podrška i razvoj 

sustava kontinuirane suradnje temelji izvrsnosti znanstveno-istraživačkog rada. Ovim se 

programom nastoje premostiti dvije ključne prepreke u znanstveno-istraživačkom radu 

doktoranada i mlađih istraživača na Sveučilištu u Rijeci. Prvi je problem izostanak međusobne 

umreženosti, a drugi nedovoljna valorizacija njihovog rada u širem društvenom i 

istraživačkom kontekstu. Međusobna umreženost podrazumijeva dostupnost i upućenost u 

rezultate i teme istraživanja među kolegama na Sveučilištu. Navedeno ne omogućava samo 

veću razinu informiranosti o istraživačkim naporima matične institucije, već i priliku za 

pokretanje i ostvarivanje suradničkih projekata. Time bi se stvorili temelji za dinamična, 

strateška i suradnička istraživanja te, posredno, ojačali istraživački kapaciteti, kako pojedinca 



tako i Sveučilišta. Nedovoljna vidljivost i društvena korisnost istraživačkih projekata proizlazi 

iz nedostatka jedinstvenih fokusnih područja, neupućenosti u društvene izazove lokalne 

zajednice kao i nepoznavanja regionalnih i nacionalnih znanstvenih strategija, stoga bi druga 

uloga Ureda bila upravo osvješćivanje navedenih stavki. Naime, svijest o potrebama lokalne 

zajednice i znanstvenim strategijama može u velikoj mjeri olakšati tijek istraživanja, povećati 

razinu uspješnih projektnih prijedloga, ali i omogućiti istraživačima uspješniju valorizaciju 

vlastitog rada. Valorizacija, kako je ovdje shvaćena, proces je koji osigurava iskorištavanje 

znanstvenih spoznaja u praksi, postupak kojim se razvija upotrebljivost i korisnost znanstvenih 

rezultata kako bi se povećala mogućnost da ih upotrijebe ostali zainteresirani dionici. 

 

Opći cilj ureda je pružanje infrastrukturne podrške za provođenje programa kojima je cilj 

osvješćivanje i premošćivanje prepreka s kojima se mlađi istraživači i doktorandi susreću u 

svom znanstveno-istraživačkom radu. Na taj se način stvaraju preduvjeti za podizanje razine 

njihove znanstvene izvrsnosti i profesionalnih kompetencija.  

  



2. Organizacijska struktura  
 

Ured je dio Sveučilišta u Rijeci.  

Financiranje Ureda osigurano je projektom Izgradnja sustava potpore za mlade istraživače1 

do kraja rujna 2016. godine. 

Ured je opremljen informatičkom opremom i pomagalima u nastavi koji stoje na raspolaganju 

svim doktorandima i mlađim istraživačima Sveučilišta u Rijeci. Oprema je sljedeća: 

 pametna ploča 

 projektor 

 računalo s pisačem  

 četiri prijenosna računala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Ukupni iznos projekta se procjenjuje na 930.859,20 kn, a provodi ga Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci u 
razdoblju od srpnja 2015. do listopada 2016. godine. 



3. Vrijednosti i prioriteti 
 

Programom se podržavaju dvije temeljne vrijednosti –  povjerenje i suradnja – te četiri 

strateška prioriteta: 

  

1. Prilagodba programa rada realnom stanju, potrebama i kapacitetima Sveučilišta 

2. Razvijanje uzajamnog povjerenja među mlađim istraživačima i doktorandima 

3. Kultiviranje dijaloga i umrežavanja među mlađim istraživačima i doktorandima  

4. Podizanje svijesti o: 

4.1. Potrebama i zahtjevima društva  

4.2. Važnosti i nužnosti valorizacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Aktivnosti  

 
Predviđene aktivnosti realizirat će se kroz tri cjeline: 

 Tematske susrete i razgovore 

 Radionice, predavanja i edukacije 

 Događanja 

 

 

4.1. Organiziranje tematskih susreta i razgovora 

 

Opći cilj tematskih susreta i razgovora je identifikacija problema i prepreka s kojima se mlađi 

istraživači i doktorandi susreću. Budući da su aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja 

doktoranada i mladih istraživača, nužno je najprije analizirati koje probleme te skupine 

smatraju ključnima. Preduvjet za takvu analizu je organiziranje strukturiranih razgovora i 

susreta u okviru kojih će doktorandi imati priliku izložiti vlastite stavove, potrebe i probleme 

vezane uz svoj znanstveno-istraživački rad.  

Specifičan cilj odnosi se na implementaciju coworkinga, odnosno suradničkog modela rada 

između doktoranada i mlađih istraživača. Coworking je suvremen pristup radu pri kojem 

različiti nezavisni sudionici dijele zajednički radni prostor. Coworking stavlja naglasak na 

izgradnju zajednice putem održavanja javnih događanja, mikro-umrežavanja te udruživanja 

društvenih, profesionalnih i materijalnih resursa, koji se potom sinergijski vraćaju svim 

članovima zajednice. U konkretnom slučaju, riječ je o uvođenju navike i modela prema kojemu 

se zajednički i otvoreno raspravlja, kako o preprekama, tako i o mogućim rješenjima 

prepoznatih problema. Nakon identifikacije problema zajednički se radi na pronalaženju 

uspješnog modela potpore, odnosno rješenju problema. Osim toga, uvođenjem navedene 

prakse omogućava se i bolja umreženost i upućenost u rad kolega, čime se povećavaju 

mogućnosti za suradnju među mlađim istraživačima i doktorandima Sveučilišta u Rijeci.  

No, coworking platforma rada nije ograničena samo na problemsku sferu, već se model nastoji 

implementirati kao jedan od načina rada uopće. Drugim riječima, otvara se mogućnost za 

zajednički rad na istraživanjima ukoliko se radi o kompatibilnim područjima, ali i za mogućnost 

uvođenja navike kritičkog osvrta među kolegama, odnosno interviziju. Intervizija je način 



rješavanja problema pri kojemu sudionici određene skupine traže od svojih kolega da grupno 

promisle o predstavljenom problemu. Cilj ove tehnike usmjerene na problem u manjoj je 

mjeri nastojanje da se iznađe rješenje tog problema jer je njena temeljna značajka upravo 

analitički pristup samom zadatku koji je pred skupinom – od sudionika u procesu ne traže se 

konkretne solucije, već aktivno postavljanje pitanja o kontekstu i pristupu problemu. 

Intervizija se temelji na promišljanju pojedinca i kolektivnoj suradnji pri osvjetljavanju 

problema te pretpostavlja međusobnu potporu svih sudionika.   

  



4.2. Organiziranje radionica, predavanja i edukacija 

 

4.2.1. Radionice  
 

Organiziranjem radionica nastoji se podići razina vještina u određenom području. Primarni cilj 

radionica bit će rad na vještinama i kompetencijama koje su označene potrebnima te 

podizanje razine vještina vezanih uz karijeru, zaposlenje, komunikaciju, pisanje znanstvenih 

radova, pisanje projektnih prijava i sl. među mlađim istraživačima i doktorandima. 

 

Predviđene teme radionica:  

 Pisanje projektne prijave 

 Pisanje znanstvenog rada 

 Akademsko pisanje za širu javnost (novine, ostale publikacije) 

 Strukturiranje životopisa, aplikacija za stipendije, prijave i pretraživanje mogućnosti za 

mobilnost 

 Objavljivanje i citiranost 

  



4.2.2. Predavanja i edukacije  
 

 

Održavanje predavanja namijenjeno je podizanju razine znanja o relevantnim temama. 

Predavanjima se nastoje obuhvatiti sva pitanja koja su relevantna za mlađe istraživače i 

doktorande te podići svijest o povezanosti i vrijednosti znanstveno-istraživačkog rada u širem 

društvenom kontekstu. S jedne strane, važno je valorizirati vlastiti rad u zajednici, no također 

je važno i da se prilikom odabira tema i područja istraživanja vodi računa o društvenim 

prilikama i kontekstu u kojemu se određeno istraživanje provodi.  

 

Predviđene teme predavanja i edukacija: 

 Etika u istraživanju  

 Filozofski, sociološki i psihološki aspekti znanosti 

 Valorizacija i transfer znanja između sveučilišta i javnosti te industrije 

 Društveni izazovi i potrebe 

 Socijalizacijske i financijske prepreke u znanstveno-istraživačkom radu 

 (Ne)prilike za karijeru 

 Osobna motivacija za bavljenje znanošću  

 Diploma kao teret? 

 Nacionalna i regionalna znanstvena politika 

 Poduzetništvo 

 

  



4.3. Organiziranje događanja  

 

Osnovni cilj događanja je valorizacija i vrednovanje znanstveno istraživačkog rada mlađih 

istraživača i doktoranada prema široj društvenoj i znanstvenoj zajednici. Posredni je cilj učiniti 

vidljivim i prepoznatljivim rad i istraživanja kojima se bave te omogućiti uvjete za povezivanje 

s predstavnicima realnog sektora, vladinim i nevladinim organizacijama, uredom za transfer 

tehnologija i znanja te predstavnicima industrije i inkubatora. Također, svrha događanja je i 

popularizacija znanstvenog rada. 

 

Predviđena događanja:  

 Čitanje i predstavljanje radova 

 Javna predstavljanja i tematske tribine (popularizacija znanosti) 

 Neformalna druženja bez posebnog razloga  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, prosinac 2015. 
 

 

Martina Blečić, suradnica na projektu / doktorandica 

Smilja Cukrov, suradnica na projektu / doktorandica 


