
 
                                                                                                                                         

 

 
Rijeka, 24. travnja, 2019. 
 
 

Otvoreno javno savjetovanje: UNIRIDE – RIJEČKA DEKLARACIJA 

 
Poštovani,  
 
želimo informirati sve djelatnike i studente Sveučilišta u Rijeci da je na portalu UNIRI 
nakon tribine „Glasaj za Europu / Glasaj za znanost“   otvoreno javno savjetovanje na 
temu utjecaja europskih (obrazovnih) politika na hrvatske obrazovne prilike te uloge koje u 
sinergijskom kreiranju mogu imati zastupnici RH u EU parlamentu s ciljem stvaranja 
boljih uvjeta obrazovanja i jačanja konkurentnosti naših, riječkih sastavnica na obrazovnoj 
karti Europe. Javno savjetovanje, putem kojeg zainteresirani mogu slati prijedloge, 
komentare, primjedbe i ideje, uslijedilo je kao svojevrstan nastavak ove tribine. Bit će 
otvoreno do okončanja izbora za Parlament EU – 26. svibnja. Nakon zaključenja 
savjetovanja i izbora, pristigle ideje i prijedloge sažet će se u  pročišćeni tekst koji će 
rezultirati dokumentom, kolokvijalno zvanog  Riječka deklaracija „UNIRIDE“. 
Deklaracija će potom biti poslana svakome od novoizabranih zastupnika RH u 
Parlament EU po konstituirajućoj sjednici novog saziva.  
Cilj je jasno poručiti što studenti i akademska zajednica očekuju od političara kada je u 
pitanju poboljšanje učenja i studiranja u Hrvatskoj, ukratko – u sferi visokog obrazovanja. 
To je svojevrstan statement proizašao iz aktivnosti u radu Tribine i javnog savjetovanja.  
 
Ovim putem zamolili bismo vas da putem svojih uobičajenih kanala komunikacije još 
jednom podsjetite sve zainteresirane, djelatnike i studente, da je javno savjetovanje 
otvoreno i da ih pozivamo na uključivanje. Intenzivnijim akcijama nastojimo motivirali na 
angažman i participaciju što širi krug ciljane javnosti s ciljem zajedničkog kreiranja riječke 
deklaracije. 
 
Podsjećamo, Sveučilište u Rijeci organiziralo je 8. travnja o. g. u prostoru Gradske 
vijećnice Grada Rijeke  tribinu „Glasaj za Europu / Glasaj za znanost“ u povodu 
skorašnjih izbora za zastupnike RH u Parlament EU koji predstoje 26. svibnja 2019.  
 
Potaknuto i preporukama Europske asocijacije sveučilišta (European Universities 
Association, EUA) koja je nedavno predložila svojim članicama da se sukladno svojim 
preferencijama, mogućnostima i kapacitetima  uključe u promoviranje europskih izbora i 
osmisle aktivnosti koje za cilj imaju educiranje o značaju tijela Parlamenta EU, utjecaja 
koji imaju zastupnici na realan život društva zemlje članice EU, a sve kako bi putem 
informiranja potakli primarno mlade ljude na izlazak na izbore za EU parlament, 
Sveučilište u Rijeci na inicijativu rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržija tako se 
bilo odlučilo za organizaciju tribine posvećene europskim obrazovnim politikama.  
 



 
                                                                                                                                         

 

Na tribini su sudjelovala eminentna imena iz javne sfere zemlje, koji su u ulozi panelista 
doprinijeli otvaranju prostora diskusiji i problematizira pitanje važnosti europskih izbora, 
uloge naših zastupnika u tijelu vlasti EU, potakne javnost na razmišljanje o utjecajima 
europskih politika na svakodnevnicu i koliko je pritom bitan izlazak birača na birališta. 
Govorili su dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja, zatim dekan FPZ-a g. 
Zoran Kurelić, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković g. David Smith, kolumnistica Novog 
lista gđa. Sanja Modrić, a pored rektorice, kao uvodničarke, sudjelovali su i aktualni 
zastupnik u EU parlamentu g. Tonino Picula, te kandidat za zastupnika u EU parlamentu 
iz redova HDZ-a g. Tomislav Sokol.  Moderatorica tribine bila je urednica i voditeljica N1 
televizije gđa. Nataša Božić Šarić.  
 
Napominjemo još i da će u ovomjesečnom broju Vox Academiae (prilog Novog lista) 
koji izlazi danas (u srijedu, 25. travnja) izaći i opsežan tekst o održanoj tribini u kojem 
panelisti, sažeto u tekstualnom obliku, i ovim putem artikuliraju svoje poruke 
komunicirane javnostima na samoj tribini.  
 
 
 
Molimo vas da se uključite u javno savjetovanje, dostupno preko UniRi portala.  
 
Hvala unaprijed.  
 
Srdačan pozdrav,  
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