Vodič kroz sveučilište
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UVODNA RIJEČ REKTORA

Dobro došli na pulsko Sveučilište!
Svim našim studentima i budućim studentima koje odabir studija
vodi u pulsku akademsku zajednicu, ispred svih djelatnika Sveučilišta
Jurja Dobrile, želim toplu dobrodošlicu u srce visoke naobrazbe u Istri, u
jedinstvenu i neponovljivu, studentsku Pulu!
U prekrasnoj jezgri antičke Pule, obavijenoj ljepotama morskih obala,
preplavljenoj bogatstvom multikulturalnosti i višejezičnosti, raste i razvija
se pulsko Sveučilište utemeljeno na tradiciji visokoškolskog obrazovanja
koja zadire još u šezdesete godine prošloga stoljeća.
Baštineći najbolje dosege koje su iznjedrile generacije nastavnika i
znanstvenika tijekom minulih desetljeća i sljubljujući ih sa suvremenim
trendovima znanstvenih i obrazovnih izazova sukladno potrebama
gospodarske i društvene zajednice, novim profilima profesija i najtraženijih
kvalifikacija, dizajnirali smo studijske programe sažeto predstavljene na
sljedećim stranicama pred vama.
Uz bogatu ponudu studijskih programa koje tradicionalno izvodimo i
unapređujemo u području društveno-humanističkih znanosti – ekonomije,
odgoja i obrazovanja, jezika, književnosti, kulture, povijesti, arheologije i
glazbene umjetnosti, za vas smo osmislili nove studije u STEM području,
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otvarajući vam profesionalne puteve u svijetu tehnologije i inovacija,
informatike, računarstva, strojarstva, biomedicine i zdravstva, znanosti o
moru i druge.
Ovisno o interesu, svoje prve akademske korake možete uputiti k jednoj
od devet znanstveno-nastavnih sastavnica, a dočekat će vas i bogat knjižni
čni fond Sveučilišne knjižnice, novi smještajni kapaciteti Studentskog
doma te stručna podrška Centra za razvoj karijera od uvođenja u stručnu
praksu do skrbi o vašem zapošljavanju.
Na ovom Sveučilištu možete studirati na sve tri razine studija –
preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, na samostalnim ili
združenim studijima s inozemnim visokoškolskim institucijama. Osim na
hrvatskom, pojedini studiji izvode se na talijanskom jeziku, a naši katalozi
kolegija nude široku ponudu kolegija koji se izvode na engleskom jeziku.
Zahvaljujući višejezičnoj studijskoj ponudi, sve su brojniji studenti koji u okviru
programa mobilnosti posjećuju pulsko Sveučilište pa ovdje možete upoznati
kolege koji dolaze iz cijele Europe i svijeta te im već u sljedećem semestru
uzvratiti posjet ili odabrati vama najzanimljivije sveučilišne destinacije u
inozemstvu na kojima želite provesti dio svog razdoblja studiranja.
Rad u manjim studijskim grupama, individualan pristup studiju, moderno
opremljen studentski dom i restoran uz izvrsnu kuhinju koji su od vaših
studentskih dvorana i laboratorija odijeljeni tek prijelazom prometnice,
odišu prijateljskim, gotovo obiteljskim ozračjem i toplinom zajednice koja
uvijek i iznova u središte svoga djelovanja postavlja studenta čija su nova
znanja, kompetencije i vještine, naša obveza, odgovornost, ponos i radost.
Veselimo se svakom novom studentu koji je na svom cjeloživotnom putu
ka kvaliteti, stručnosti i konkurentnosti, odabrao pulsku postaju kao prvu,
vjerujemo i profesionalno najvažniju u svom životu, kao i dostignućima na
svakoj sljedećoj postaji.
Zahvaljujemo na povjerenoj brizi za vašu karijeru, za uspjeh i ostvarenja
kojima ćete ispuniti svoje živote i pridružiti se imenom svima onima koji
su svojom izvrsnošću zasjali u užem i širem okruženju, na ponos vašega i
našega Sveučilišta!
Srdačno,
Rektor:
prof.dr.sc. Alfio Barbieri

O SVEUČILIŠTU

Pula, najveći grad Istre, konkurentna je, prodorna i atraktivna studentska
lokacija i regionalni lider u obrazovanju koji uz najpoželjnije studijske
programe nudi pregršt zabavnih, sportskih, kulturnih i drugih sadržaja za
mlade u opuštenoj mediteranskoj atmosferi prelijepih plaža i prirodnih
ljepota kojima obiluje jug istarskoga poluotoka.
Uz brojne studijske programe, pulsko sveučilište nudi i mogućnost
brzoga pronalaska zaposlenja u jednoj od najrazvijenijih regija u zemlji te
mogućnost rada uz studij. Pritom su međunarodna mobilnost, mogućnost
realizacije vlastite poduzetničke ideje i (samo)zapošljavanje, studiranje u
malim nastavnim grupama, individualan pristup uz mentorstvo obilježja
studija u Puli koja studente prate od prve do zadnje studijske godine.
Studente pratimo i nakon okončanja studija skrbeći se o njihovom daljnjem
profesionalnom putu uz podršku sveučilišnog Centra za razvoj karijera.
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Tehnološki napredno, kreativno
i profesionalno okruženje

•• informatizaciju učionica kroz multimedijalnu opremu
s pristupom sustavima za telekonferencije i daljinsko
učenje;

•• izgradnju i održavanje fleksibilnih informatičkih
S motrišta konkurentnosti najvažnije očekivanje od sustava visokoga
obrazovanja jest kvaliteta!
Provođenje Bolonjskoga procesa, usklađivanje metoda rada prema
europskim standardima te usklađivanje studijskih programa s potrebama
gospodarstva i društva osnovni su temelji jačanja kvalitete Sveučilišta Jurja
Dobrile. Strukturne promjene koje smo uveli sljedeće su:

•• tri razine studiranja čime smo otvorili mogućnost

uspostavljanja nacionalnoga kvalifikacijskoga okvira
sukladnoga europskome;

•• uveli smo bodovni sustav (ECTS - europski sustav prijenosa
bodova);

•• izgradili smo Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja
kvalitete;

laboratorija;

•• potporu nastavnicima u nastavnom procesu s aspekta IKT
opreme, alata i podrške u potrebnim znanjima;

•• integraciju ostalih vanjskih i vlastitih informacijskih

rješenja u organizaciji i nastavi (ISVU, studomati, upisi…)
kroz web stranice Sveučiilišta i sastavnica te nastavnički i
studentski intranet;

•• održavanje imeničkih servisa svih dionika u procesima;
•• održavanje integriranog podatkovnog centra Sveučilišta
i povezivanje podatkovim uslugama na republičkoj i
međunarodnoj razini.

Međunarodna perspektiva i praktično iskustvo

•• uveli smo akreditacijski postupak i pokrenuli sustav za
priznavanje inozemnih diploma;

•• razvili smo međunarodni združeni doktorski studij.
Sveučilište osim toga veliku pozornost pridaje i tehnološko-informatičkoj
podršci Sveučilišnog računskog informacijskog centra u koju možemo
ubrojiti:

•• podršku e-učenju kroz uvođenje, održavanje i proširenje
LMS sustava, integriranog sa ostalim informatički
podržanim procesima Sveučilišta;

•• implementaciju sustava za potporu daljinskom učenju na

vlastititim serverima i značajnim vanjskim informatičkim
rješenjima za telekonferencije i udaljeni zajednički rad;

•• implementaciju sustava za kontrolu plagiranja u okviru
procesa e-učenja;

•• implementaciju i potporu sustavu za kolaboraciju i

komunikaciju u koji su uključeni svi nastavnici i studenti;

Učenje budućega posla studiranjem u inozemstvu optimalan je način
mobiliziranja vlastitih sposobnosti!
Biranjem određenoga broja kolegija izvan matične sastavnice
studentima će se omogućiti stjecanje interdisciplinarnih znanja, potrebnih
za svladavanje izazova budućnosti! Znanje je strateški proizvod, a onaj
tko ga ima, ima priliku za razvoj na svjetskome tržištu! Nove generacije
rastu i sazrijevaju sa spoznajom da najveći oslonac u životu moraju tražiti
u rezultatima svoga rada. Stručnom praksom i studiranjem naši studenti
stječu iskustva i kompetencije koje će tržište rada sve više prepoznavati.
Mogućnost upoznavanja novih zemalja, kultura, običaja, jezika dodana je
vrijednost i tražena sastavnica životopisa kod budućih poslodavaca. Boravak
u inozemstvu pruža veću sigurnost u snalaženju među budućim poslovnim
izazovima.
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ZAŠTO STUDIRATI NA SVEUČILIŠTU
JURJA DOBRILE U PULI?

Hrabrost za stvaranje boljitka – vizionarski, inovativni i kvalitetni nastavni
programi

Racionalnost, kvaliteta i izvrsnost – mladi i inspirativni nastavnici
Akademski integritet i čestitost – poticanje izvrsnosti i individualni pristup

studentima

Bogatstvo baštine – autentične lokacije, dostupnost i blizina studentskih

sadržaja uz modernu infrastrukturu (novi studentski dom i restoran,
suvremena nastavna oprema, informatički kabineti)

Raznovrsnost ideja i suradnja među ljudima – mobilnost, digitalizacija

i kreativne metode poučavanja uz kvalitetnu međunarodnu suradnju i
studentsku razmjenu

Osobna i društvena odgovornost – aktivno uključivanje u (izvan)nastavne

procese i sustavna kultura kvalitete

Spoznaja,

inovativnost i kreativnost – stručna praksa povezana s
gospodarstvom i lokalnom zajednicom, te poslovni kontakti i (samo)
zapošljavanje kroz Centar za razvoj karijera

Transparentnost i etičnost – otvorenost, tolerancija i mentorstvo
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Studij Primijenjene ekonomije razvija
analitičko promišljanje i spoznaju o gospodarskoj
stvarnosti, te potiče generiranje specifičnih
rješenja za složene ekonomske probleme.
U okviru Financijskog menadžmenta stječu se
kompetencije potrebne za donošenje kvalitetnih
financijskih odluka koje omogućuju poslovnim
subjektima opstanak na tržištu i uspješnu borbu s
konkurencijom.
Studij Managementa i poduzetništva idealan
je za buduće poduzetnike koji će kroz studij
steći znanja i vještine potrebne za samostalno
upravljanje projektima te donošenje i provođenje
poslovnih odluka.
Program Marketinškog upravljanja kroz
kreativnost, maštu i inovacije rezultira
kompetencijama potrebnima u tradicionalnim
i suvremenim marketinškim aktivnostima te
potiče otvorenost prema digitalnim i tehnološkim
izazovima.
Spoj ekonomskih i informatičkih znanja
i vještina u sklopu studija Informatičkog
menadžmenta
omogućava
perspektivno
zapošljavanje na atraktivnim radnim mjestima
širom svijeta te u području ICT-a.

O Fakultetu

F

akultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” najstarija je visokoškolska ustanova iz
polja ekonomije osnovana u Republici Hrvatskoj
izvan Zagreba i najveća sastavnica Sveučilišta u
Puli. Izvodi i kreira studije ekonomije i turizma te
predstavlja jednog od značajnih generatora regionalnog društvenog i gospodarskog razvoja. Korijeni institucije sežu još u lipanj 1960. godine, a
kroz desetljeća postojanja i djelovanja Fakulteta
promovirano je više od 8.000 studenata u neko
od akademskih zvanja u okviru sve tri razine visokoškolskog obrazovanja.
Nosivi stupovi FET-a su nastavno osoblje, studenti i diplomirani studenti pod okriljem Udruge Alumni FET. Nastavno osoblje odgovorno je za
stvaranje jedinstvene prepoznatljivosti FET-a u
domaćem i međunarodnom okruženju te prijenos suvremenih znanstvenih i stručnih dostignuća studentima, koji se nalaze u središtu interesa.
Udruga Alumni FET okuplja diplomirane studente sa svih razina studija i predstavlja neposrednu
vezu s dionicima iz okruženja te pruža podršku
mladima prilikom ulaženja u poduzetničke vode.
Ekonomska znanja FET razvija u sklopu znanstveno-istraživačke djelatnosti, oslanjajući se prvenstveno na svoje znanstvene i stručne resurse. Kolegiji su kreativni i inspirativni zahvaljujući
izuzetnom timu nastavnika koji s visokom razinom stručnosti, predanosti i odgovornosti sustavno prate i drže korak s najtraženijim i najpoželjnijim znanjima i vještinama te potiču i omogućavaju razvoj profesionalnih želja, ambicija i talenata
redovitim i izvanrednim polaznicima sveučilišnih
studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja.

Studijski programi

S

uvremene obrazovne metode, rad u malim
grupama i individualan pristup, suradnja s
gospodarstvom i inozemnim partnerskim
institucijama te korištenje specijaliziranih
softvera omogućuju studentima jedinstveno
iskustvo stjecanja kompetencija. FET danas izvodi
šest studijskih smjerova na preddiplomskoj i
diplomskoj razini.
Na prvim godinama studija stječu se temeljna
ekonomska znanja koja se kasnije produbljuju
ovisno o odabranom studijskom usmjerenju.
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Znanstvena aktivnost i
međunarodna suradnja

K

valiteti FET-a pridonosi uspješna suradnja
sa subjektima iz javnog i privatnog sektora, te subjektima civilnog društva. Studenti
imaju i mogućnost sudjelovanja s nastavnicima na znanstveno-istraživačkim projektima,
a uz infrastrukturnu i savjetničku podršku
vezanu za pokretanje poslovnog pothvata, u
okviru Studentskog poduzetničkog inkubatora (SPIN) mogu razrađivati poduzetničku ideju
i pokrenuti samostalno poduzeće. Dosad su
putem inkubatora formirana četiri uspješna
studentska poduzeća.

Studijski programi Turizam i Turizam i razvoj
izvode se na suvremen i dinamičan način koji
studentima već u samom nastavnom procesu
omogućuje upoznavanje i aktivno uključivanje u
stvarne poslovne procese iz područja turizma.
Nadovezujući se na stečena znanja, na
diplomskoj se razini studenti susreću s aktualnim
znanstvenim
dostignućima
u
pojedinim
područjima ekonomije i turizma, rješavajući
konkretne problemske zadatke u praksi, koja se
organizira u suradnji s respektabilnim partnerima
iz okruženja.
Preddiplomske studije mogu upisati pristupnici
koji su završili četverogodišnju srednju školu te
uspješno prošli razredbeni postupak (temeljen
na ostvarenom uspjehu u srednjoškolskom
obrazovanju i ostvarenom uspjehu na državnoj
maturi osnovne razine).
Po završetku preddiplomskih studija u trajanju
od tri godine (180 ECTS) stječe se akademski
naziv baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik

ili prvostupnica ekonomije (univ. bacc.oec.).
Završetkom diplomskih studija u trajanju od
dvije godine (120 ECTS) stječe se akademski naziv
magistar ili magistra ekonomije (mag.oec.)
Također, izvode se i studijski programi
najviše razine visokoškolskog obrazovanja –
poslijediplomski specijalistički studiji i sveučilišni
poslijediplomski doktorski studiji (međunarodni
združeni doktorski studij), kao i programi
cjeloživotnog obrazovanja. Uspješnost i kvaliteta
studijskih programa ogleda se i u značajnom
postotku zapošljivosti diplomiranih studenata
samo unutar nekoliko mjeseci od završetka
studija.

FET je organizator i suorganizator brojnih
međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija, te je niz godina voditelj međunarodne
škole stranih jezika u kojoj sudjeluju studenti
iz cijele Europe. Posebno se njeguju programi
međunarodne razmjene, stoga studenti mogu
dio nastave pohađati na jednoj ili više od 41 partnerske institucije u 20 različitih zemalja svijeta zahvaljujući programu akademske mobilnosti ERASMUS+ i programu akademske razmjene studenata CEEPUS.
Osim akademskih, FET organizira brojne
studentske sportske aktivnosti (futsal, odbojku,
košarku, rukomet, tenis, stolni tenis, judo, odbojku na pijesku, skijanje, atletiku) i omogućava sudjelovanje na brojnim natjecanjima diljem
svijeta.

arch - Ekonomska istraživanja i RIC (Review of
Innovation and Competitiveness), značajna za
promicanje rezultata znanstveno-istraživačkih aktivnosti kako u znanstvenoj javnosti i
društvu u cjelini, tako i među studentskom populacijom.

Znanstvena se aktivnost obavlja u okviru
sveučilišnog Znanstveno-tehnološkog instituta VISIO. Istaknutu ulogu ima upravo FET, koji
već dulji niz godina izdaje dva međunarodno
priznata znanstvena časopisa: Economic Rese-

Upiši se na FET! Spoji ugodno s korisnim u
posebnoj istarskoj atmosferi, pridruži se brojnim sadašnjim studentima, budućim istraživačima i poduzetnicima - studiraj i ti ekonomiju i
turizam u Puli.
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Studijski programi
Preddiplomski sveučilišni studij Rani
i predškolski odgoj i obrazovanje
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje organizira se
kao redovni i izvanredni studij na hrvatskom i
talijanskom jeziku.
Uvjeti upisa
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno
sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja.
Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju
ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.
Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju
općeg uspjeha u svakom razredu srednje škole te
uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom
ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik na višoj
razini (za studij na talijanskom jeziku na osnovnoj
razini), (prvi) strani jezik i matematika na osnovnoj
razini. Za upis na studij na talijanskom jeziku
polaže se talijanski jezik kao dodatna provjera,
ukoliko isti nije položen na državnoj maturi.
Trajanje studija
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje traje tri godine
(šest semestara) i njegovim se završetkom
ostvaruje 180 ECTS bodova.
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe
završetkom studija
Završetkom preddiplomskog sveučilišnog
studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje stječe
se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc.
praesc. educ.).

O Fakultetu

F

akultet za odgojne i obrazovne znanosti
jedna je od sastavnica Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli na kojoj se više od pola stoljeća
osposobljavaju odgojitelji i učitelji za rad
u predškolskim ustanovama i osnovnim
školama na hrvatskom i talijanskom jeziku.
Djeluje od 1948. godine u obliku Učiteljske
škole, zatim od 1961. do 1977. u sklopu
Pedagoške akademije pa Pedagoškog fakulteta
i potom Filozofskog fakulteta. Godine 1999. od
Filozofskog fakulteta odvaja se Visoka učiteljska
škola, koja početkom 2006. godine postaje Odjel
za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli. Od 2011. djeluje kao Odjel
za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli, a 2015. godine rješenjem
Trgovačkog suda u Pazinu mijenja naziv u
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Na Fakultetu se izvode
sljedeći studiji:
•• Preddiplomski sveučilišni

studij Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje na hrvatskom jeziku

•• Izvanredni preddiplomski

sveučilišni studij Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje
na hrvatskom jeziku

•• Preddiplomski sveučilišni

studij Rani i predškolski odgoj
i obrazovanje na talijanskom
jeziku

•• Integrirani preddiplomski i

diplomski sveučilišni Učiteljski
studij na hrvatskom jeziku

•• Integrirani preddiplomski i

diplomski sveučilišni Učiteljski
studij na talijanskom jeziku

•• Poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij “Nove
paradigme obrazovanja”.

Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni Učiteljski studij
Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni Učiteljski studij organizira se kao
redoviti uz potporu Ministarstva znanosti i
obrazovanja. Studirati se može na hrvatskom
ili na talijanskom jeziku. Uz temeljne sadržaje
struke, student može odabrati modul Informatika
ili Engleski jezik. U praksi se to pokazalo kao
izvanredna prednost pri zapošljavanju jer se u
nižim razredima osnovnih škola vrlo uspješno
izvodi nastava iz tih predmeta.
Uvjeti upisa
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno
sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja.
Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju
ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.
Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na
temelju općeg uspjeha u svakom razredu srednje
škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno
završnom ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski
jezik na višoj razini (za studij na talijanskom
jeziku na osnovnoj razini), (prvi) strani jezik i
matematika na osnovnoj razini. Za upis na studij
na talijanskom jeziku polaže se talijanski jezik
kao dodatna provjera, ukoliko isti nije položen na
državnoj maturi.
Trajanje studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni Učiteljski studij traje pet godina (deset
semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje
300 ECTS bodova.
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Akademski naziv ili stupanj koji se stječe
završetkom studija
Završetkom integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija stječe
se akademski naziv magistar/magistra primarnog
obrazovanja (mag. prim. educ.).
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski)
studij “Nove paradigme obrazovanja”
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
“Nove paradigme obrazovanja” je znanstveni studij
s težištem na stjecanju temeljnih znanja iz područja
društvenih znanosti kroz samostalni istraživački
rad, seminare i istraživačke zadatke-vježbe.
Uvjeti upisa
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
sveučilišni diplomski studij, odnosno integrirani

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te
koji imaju završen četverogodišnji ili petogodišnji
sveučilišni dodiplomski studij u sustavu studiranja
koji je vrijedio prije 2005. godine.
Trajanje studija
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
traje tri godine (šest semestara) i njegovim se
završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe
završetkom studija
Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog)
studija
“Nove
paradigme
obrazovanja” stječe se naziv doktor/doktorica
znanosti u području društvenih znanosti, 8.2
razina kvalifikacije prema HKO-u.

Znanstvena aktivnost i
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akultet za odgojne i obrazovne znanosti
sustavno unaprjeđuje svoju kvalitetu kroz
kontinuirano usavršavanje nastavnika, povećanje broja znanstveno-nastavnog kadra te
opremanje kabineta i predavaonica suvremenom opremom. Unazad pet godina nastavnici su objavili više od 320 znanstvenih radova
i knjiga, sudjelovali su na više od 170 međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija te su kao voditelji i članovi angažirani na 28
znanstvenih projekata. Fakultet je organizator
međunarodne znanstvene konferencije Dani
Mate Demarina i izdavač znanstvenog časopisa Metodički obzori. Časopis Metodički obzori
je časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu u kojem se objavljuju radovi iz svih znanstvenih područja koji se dotiču odgoja i obrazovanja.
Međunarodna suradnja realizira se kroz dolaznu i odlaznu mobilnost nastavnika i studenata (Češka, Italija, Njemačka, Portugal, Slovenija,
Španjolska, Turska).
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reddiplomske studije mogu upisati pristupnici
koji su završili četverogodišnju srednju školu.
Ukupna je vrijednost preddiplomskih studija
180, a diplomskih 120 ECTS-a. Preddiplomski studiji
traju tri godine ili šest semestara, a diplomski dvije
godine ili četiri semestra.
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
(jednopredmetni i dvopredmetni)
Preddiplomski
studij
izvodi
se
kao
jednopredmetni i dvopredmetni (nastavnički i opći
smjer). Završetkom preddiplomskoga studija stječe
se akademski naziv prvostupnika ili prvostupnice
hrvatskoga jezika i književnosti. Nastavnički i
opći smjer dvopredmetnoga studija imaju jednake
obvezne i izborne kolegije. Razlikuju se u tome što
nastavnički smjer ima obvezne i izborne nastavničke
kolegije, a na općemu se smjeru bira više izbornih
kroatističkih kolegija. Završetkom diplomskoga
studija student stječe akademski naziv magistra ili
magistre hrvatskoga jezika i književnosti.
Studij povijesti (jednopredmetni i dvopredmetni)
Cilj studija povijesti na preddiplomskoj i
diplomskoj razini osposobljavanje je studenata
za istraživanje povijesti u skladu sa suvremenim
historiografskim načelima te obrazovanje
nastavnika za prenošenje znanja o povijesti na
nove naraštaje. Program sastavljen od obveznih
i izbornih predmeta daje uvid u sva razdoblja
opće i nacionalne povijesti, nudi opći pregled
te mogućnost usmjeravanja prema užim
povijesnim temama i pojedinim razdobljima.
Završetkom preddiplomskoga studija stječe se
akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika ili
prvostupnice, a završetkom diplomskoga studija
magistra ili magistre povijesti.

Studij japanskoga jezika i kulture
(jednopredmetni i dvopredmetni)
Prvi i jedinstveni preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij japanologije u Hrvatskoj izvodi
se kao jednopredmetni i dvopredmetni studij.
Program sastavljen od obveznih i izbornih
predmeta daje mogućnost studentima odabirom
predmeta obrazovati se u tri smjera: nastavničkome
(stjecanje osnovnih kompetencija za buduće
učitelje japanskog jezika), općem znanstvenokulturološkome (stjecanje osnovnih kompetencija
za daljnje znanstveno-kulturološko obrazovanje
na području antropologije, prevođenja, povijesti,
pedagogije, književnosti i dr.) te turističkome
(stjecanje osnovnih kompetencija za rad s japanskim
jezikom u turizmu). Završetkom preddiplomskoga
studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga
prvostupnika ili prvostupnice japanskoga jezika i
kulture, a završetkom diplomskoga studija stječe se
akademski naziv magistra/magistrice japanologije,
odnosno magistra/magistrice japanologije i
edukacije japanskoga jezika.
Studij talijanskoga jezika i književnosti
(jednopredmetni i dvopredmetni)
Jednopredmetni studij talijanskoga jezika i
književnosti ima dugogodišnju tradiciju i isprepleten
je suvremenim kulturnim sadržajima talijanske
baštine. Nastava u malim grupama te individualni i
aktivni pristup svakom studentu posebnost su ovog
studija. Dvopredmetni preddiplomski i diplomski
studij talijanskoga jezika i književnosti studenti
mogu upisati u kombinaciji sa studijem hrvatskoga
jezika i književnosti, povijesti, arheologije,
engleskoga jezika i književnosti, latinskoga jezika i
rimske književnosti ili japanskoga jezika i kulture.
Studijem talijanskoga jezika i književnosti studenti
ostvaruju visok stupanj jezične, književne i kulturne
stručnosti te sposobnost fluentnoga razumijevanja
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ilozofski fakultet čine Odsjek za kroatistiku (Katedra za hrvatski jezik „Ivan Zoričić”, Katedra za hrvatsku književnost i Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti „Tone Peruško”), Odsjek za povijest (Katedra za srednjovjekovnu povijest, Katedra za
ranonovovjekovnu povijest i Katedra za modernu i suvremenu povijest), Odsjek za talijanistiku, Odsjek za klasičnu filologiju, Odsjek
za azijske studije, Odsjek za arheologiju, Odsjek za anglistiku i Odsjek za nastavničko obrazovanje i strane jezike (Katedra za nastavničko obrazovanje i Katedra za strane jezike).
Filozofski fakultet izvodi jednopredmetne i
dvopredmetne preddiplomske i diplomske
studije povijesti, hrvatskoga jezika i književi kreativnoga korištenja pisanog i govornog izraza.
Završetkom preddiplomskoga studija stječe se
akademski naziv prvostupnika ili prvostupnice,
a završetkom diplomskoga studija magistra ili
magistre talijanskoga jezika i književnosti.
Dvojna diploma (engl. Double Degree)
Sveučilišni diplomski studij Dvojne diplome
(engl. Double Degree) pruža studentima mogućnost
stjecanja dviju diploma, jedne na diplomskome

nosti, japanskoga jezika i kulture, talijanskoga
jezika i književnosti, jezične i interkulturalne
medijacije te dvopredmetne studije latinskoga
jezika i rimske književnosti, arheologije te engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetne
su kombinacije slobodne). Također izvodi studij
sa stjecanjem dvojne diplome sa Sveučilištem
za strance u Perugi te poslijediplomski specijalistički studij prevođenja u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti. Filozofski fakultet osnovan je 1998. kao sljednik Pedagoškoga fakulteta. Do 2006. djelovao je u sastavu Sveučilišta u
Rijeci, a od tada je sastavnicom Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli (od 2006. do 2015. nosio je naziv
Odjel za humanističke znanosti). Od akademske 2005./2006. godine studiji su ustrojeni po
načelima Bolonjske deklaracije.
studiju matičnoga sveučilišta, a druge na
diplomskome studiju prestižnoga talijanskog
sveučilišta – Università per Stranieri di Perugia
(Sveučilište za strance u Perugi). Studenti koji
završe jednopredmetni preddiplomski studij
Talijanski jezik i književnost mogu se prijaviti
za sudjelovanje u programu Dvojne diplome te
provesti dva studijska semestra na Sveučilištu za
strance u Perugi, sukladno studijskome programu
koji je kompatibilan programu jednopredmetnoga
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studija Talijanskoga jezika i književnosti.
Nakon stjecanja dodatnih 30 ECTS bodova, koji
uključuju izradu i obranu diplomskoga rada,
stječu dvije diplome i dva akademska naziva,
odnosno: talijansku diplomu Magistre/Magistra za
podučavanje talijanskoga jezika strancima (ITAS) i
hrvatsku diplomu Magistre/Magistra talijanskoga
jezika i književnosti.
Preddiplomski studij jezične i interkulturalne
medijacije (jednopredmetni)
Prvi i jedinstveni preddiplomski sveučilišni
studij jezične i interkulturalne medijacije
u Hrvatskoj izvodi se kao jednopredmetni
studij. Težište cjelokupnoga programa je na
višejezičnosti i interkulturalnosti, temama koje
su same po sebi interdisciplinarne, bogatoj ponudi
raznorodnih izbornih kolegija složenih po načelu
interdisciplinarnosti uključujući kolegije iz
humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih
znanosti s interdisciplinarnim sadržajem
izvedbenih programa. Osim toga, nastava
se izvodi na hrvatskome i stranim jezicima
(talijanski, engleski, njemački) što doprinosi

komplementarnijem usvajanju interdiscipli
narnih kompetencija polaznika. Završetkom
navedenoga preddiplomskog studija stječe se
akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika ili
prvostupnice jezične i interkulturalne medijacije.
Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje
u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti
Poslijediplomski specijalistički studij hrvatskotalijanskoga prevođenja traje dva semestra (60
ECTS), odnosno tri s predsemestrom, tj. za studente
koji nisu završili diplomski studij humanističkoga ili
društvenoga smjera. Iz područja je humanističkih
znanosti i njegovim završetkom stječe se akademski
naziv sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskoga
prevođenja (univ. spec. philol.), što omogućuje
zaposlenje u javnome i privatnome sektoru na
lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj
razini, od institucija u kulturi i turizmu,
prevoditeljskih, posredničkih, savjetodavnih i
razvojnih agencija, preko gospodarskih subjekata
u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turističkome
posredništvu do međunarodnih ustanova i
organizacija. Potrebe za takvim visokoobrazovanim

z nastavnu djelatnost, djelatnici Filozofskoga fakulteta posvećeni su i znanstvenome radu kroz raznovrsna istraživanja u svojim
strukama, najčešće zahvaljujući znanstvenim
projektima. Na Fakultetu s tom svrhom djeluju
Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, Centar za istarska onomastička
istraživanja, Centar ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin” te Centar za istraživanje jezične i
kulturne baštine Istre. Profesori Odsjeka za povijest također djeluju u sklopu Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Pri
fakultetu djeluje Centar za istraživanje jezične
i kulturne baštine Istre koji je osnovan s ciljem
organiziranja, povezivanja i koordiniranja interdisciplinarne znanstvenoistraživačke djelatnosti
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Fakultet organizira znanstvene skupove, okrugle stolove, tribine i radionice te objavljuje tri znanstvena časopisa: od 1999. godine Tabulu, od 2012. godine
Studia Polensia i History in Flux od 2019. godine.

kadrom sve više iskazuju tijela Istarske županije,
kao statutarno dvojezične, te službeno dvojezične
jedinice lokalne samouprave, odnosno gotovo sve
ustanove Europske unije.
Dvopredmetni studij latinskoga jezika i rimske
književnosti
Dvopredmetni preddiplomski i diplomski
studij latinskoga jezika i rimske književnosti
studenti mogu upisati u kombinaciji sa studijem
hrvatskoga jezika i književnosti, povijesti,
arheologije, talijanskoga jezika i književnosti,
engleskoga jezika i književnosti ili japanskoga
jezika i kulture. Studijem latinskoga jezika i

rimske književnosti studenti ostvaruju visok
stupanj jezične, književne i kulturne stručnosti
te sposobnost fluentnoga razumijevanja i
kreativnoga korištenja pisanog i govorenog izraza.
Završetkom preddiplomskoga studija stječe se
akademski naziv prvostupnika ili prvostupnice
latinskoga jezika i rimske književnosti, a
završetkom diplomskoga studija magistra ili
magistre latinskoga jezika i rimske književnosti.
Dvopredmetni studij engleskoga jezika i
književnosti
Dvopredmetni preddiplomski studij engle
skoga jezika i književnosti studenti mogu upisati
u kombinaciji sa studijem hrvatskoga jezika i
književnosti, povijesti, arheologije, talijanskoga
jezika i književnosti, latinskoga jezika i rimske
književnosti ili japanskoga jezika i kulture.
Studijem engleskoga jezika i književnosti studenti
ostvaruju visok stupanj jezične, književne i
kulturne stručnosti te sposobnost fluentnoga
razumijevanja i kreativnoga korištenja pisanog i
govorenog izraza. Završetkom preddiplomskoga
studija stječe se akademski naziv prvostupnika ili
prvostupnice engleskoga jezika i književnosti.
Dvopredmetni studij arheologije
Dvopredmetni preddiplomski studij arheolo
gije studenti mogu upisati u kombinaciji sa
studijem hrvatskoga jezika i književnosti,
povijesti, talijanskoga jezika i književnosti,
engleskoga jezika i književnosti, latinskoga
jezika i rimske književnosti ili japanskoga jezika i
kulture. Studijem arheologije studenti ostvaruju
visok stupanj stručnosti te sposobnost obavljanja
stručnih poslova u ustanovama javnoga sektora,
državne uprave i u privatnome sektoru. Završetkom
preddiplomskoga studija stječe se akademski naziv
prvostupnika ili prvostupnice arheologije.
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akultet za interdisciplinarne, talijanske
i kulturološke studije / Facoltà di studi
Interdisciplinari, Italiani e Culturali (FITIKS)
je sastavnica Sveučilišta koja svoju reputaciju
i prepoznatljivost gradi na upornosti i težnji k
izvrsnosti. Osnovan je 2016. godine na temelju
sveučilišnog studija Kultura i turizam, koji se
izvodi više od desetljeća pri Sveučilištu Jurja
Dobrile u Puli.
Suradničkim učenjem, individualnim
i timskim radom kao preduvjetom te
integracijom stručne prakse u studijske
programe, FITIKS jača motivaciju i potiče
ustrajnost svakog studenta, doprinosi
osnaživanju međukulturalnih kompetencija
i generiranju novih ideja na dobrobit
društva. Tijekom obrazovanja studenti imaju
mogućnost razviti svoje sposobnosti i steći
kompetencije koje će im olakšati pronalazak
svojeg mjesta na tržištu rada i u društvu
općenito. Pri odabiru budućeg zanimanja, u
sinergiji djeluju emocije, ideje, kreativnost i
inovativnost studenata.
FITIKS u suradnji s gospodarstvenicima,
jedinicama lokalne i regionalne uprave,
turističkim zajednicama, trećim sektorom
(udrugama i zakladama) i drugim partnerima
utvrđuje zajedničke prioritete, uzima u obzir
potrebe i potencijal okruženja te kontinuirano
osuvremenjuje studijske programe.
U sklopu FITIKS-a djeluje Udruga studenata
ALUMNI koja usko surađuje sa sveučilišnim
Centrom za razvoj karijera.

Studijski programi
Jednopredmetni sveučilišni preddiplomski
i diplomski studij Kultura i turizam
Tematska okosnica studija je suvremeni čovjek
koji svoj odmor oplemenjuje upoznavanjem ljudi,
kulture, književnosti, gospodarstva, gastronomije
i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi
godišnji odmor. Suvremene nastavne metode
potiču individualni pristup učenju i neposrednu
interakciju nastavnika i studenta čime nastavni
proces postaje kvalitetniji, iskustveniji i
zanimljiviji. Istovremeno, studentima je
omogućeno izravno sudjelovanje u poslovnim
procesima kulturnih i turističkih industrija te
uspostavljanje kontakata na tržištu rada.

Na tržištu rada interdisciplinarni pristup
odraz je i izazov domaćih i stranih suvremenih
promišljanja razvoja i valorizacije turizma i
kulturne baštine u novo doba.

Diplomski sveučilišni studij Kulture i turizma
traje 2 godine (120 ECTS), a završetkom studija
stječe se naziv magistar/magistrica kulture i
turizma.

Trajanje studija i akademski naziv
Preddiplomski sveučilišni studij Kulture i
turizma traje 3 godine (180 ECTS), a završetkom
studija stječe se akademski naziv sveučilišni
prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/
baccalaurea) kulture i turizma.

Dvopredmetni sveučilišni preddiplomski studij
Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura
Ovaj jedinstveni preddiplomski studijski
program u Republici Hrvatskoj predstavlja
kombinaciju društvenih i humanističkih
znanosti te je prilagođen suvremenim

23

Znanstvena aktivnost i
međunarodna suradnja

Z

nanstvena djelatnost, uz nastavnu, u središtu je interesa Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Na fakultetu se potiču istraživanja, znanstveni rad i
znanstvena produkcija te projekti u suradnji sa
studentima, institucijama i gospodarstvenicima kao i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama.
Djelatnici FITIKS-a uključeni u svojstvu voditelja ili suradnika, znanstvenu aktivnost provode kroz brojne i raznovrsne domaće i međunarodne znanstvene i stručne projekte u području jezičnog razvoja, jezične i kulturne baštine, kulture i kulturnog turizma.

potrebama tržišta rada. Nastava se održava u
grupama koje omogućuju individualni pristup
svakom studentu.
U nastavnom planu isprepliću se različita
znanstvena polja i grane kao što su: povijest,
antropologija, sociologija, mediji i komunikacija,
turizam,
kultura,
povijest
umjetnosti,
književnost, film, glazba te talijanski, engleski,
njemački i drugi jezici.

Trajanje studija i akademski naziv
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni
studij Kultura i turizam i Talijanski jezik i
kultura traje 3 godine (180 ECTS), a završetkom
studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/
prvostupnica kulture i turizma i talijanskog
jezika i kulture u području društvenih i
humanističkih znanosti.

Uvjeti upisa na preddiplomske studijske
programe
Preddiplomske studije mogu upisati pristupnici
koji su završili četverogodišnju srednju školu te
uspješno prošli razredbeni postupak (temeljen
na ostvarenom uspjehu u srednjoškolskom
obrazovanju i ostvarenom uspjehu na državnoj
maturi osnovne razine).
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akultet informatike u Puli (FIPU) registriran je na Trgovačkom
sudu u Pazinu 17. svibnja 2018. godine.

Iako nov kao fakultet, ideja o osnivanju studija informatike na
Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli starija je i od samog Sveučilišta. Već
je 2004. godine u sklopu Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo
Mirković” pokrenut studij Poslovne informatike oko kojeg se stvorila
jezgra nastavničkog kadra informatičkog usmjerenja.
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i potražnja
za informatičkim kadrovima razlogom su da je 2008. godine
pokrenuta inicijativa za osnivanjem studija Informatike. Postupak
otvaranja preddiplomskog studija Informatike dovršen je 4.
kolovoza 2011. godine kada je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta (MZOS) izdalo dopusnicu za otvaranje spomenutog studija.
Iste je godine upisana prva generacija studenata, a studij se izvodio
u sklopu Odsjeka za informatiku unutar Fakulteta ekonomije i
turizma “Dr. Mijo Mirković”. Kako bi se prvostupnicima informatike
omogućio nastavak studija u Puli, akademske godine 2015./2016.
upisana je prva generacija studenata na diplomski studij i to u dva
smjera: Informatika i Nastavni smjer informatika.
Jedan od temeljnih razvojnih ciljeva FIPU je neprekidno praćenje
razvoja IKT, pa se zbog toga, uz nužna ograničenja definirana
dopusnicom za izvođenje studija, neprekidno ažuriraju izvedbeni
planovi nastave kao i sadržaji pojedinih kolegija.
Naglasak je i na neprekidnom unaprjeđenju odnosa sa studentima.
Za tu su svrhu uvedena ispitivanja zadovoljstva studenata, na temelju
kojih se izvode primjerene korektivne radnje. Potiču se studenti da
sudjeluju na različitim natjecanjima i znanstvenim skupovima, kako
bi se motivirali za stjecanje novih znanja i pripremili za buduće radne
zadatke.
FIPU je inicirao suradnju s mnogim lokalnim gospodarskim
organizacijama kako bi kroz tu suradnju osigurali da znanje pruženo
studentima odgovara njihovim potrebama. Za tu se svrhu angažiraju
njihovi stručni kadrovi za sudjelovanje u izvođenju nastave.

Studijski programi
Na Fakultetu se izvode sljedeći studiji:

•• Preddiplomski sveučilišni studij
informatika

•• Diplomski sveučilišni studiji

Informatika; smjerovi: Informatika i
Nastavni smjer informatike

Preddiplomski sveučilišni studij Informatike
Studij Informatike omogućava stjecanje širokog
skupa znanja i vještina iz informatike, jednako kao i
sposobnost njihove primjene na probleme u praksi.
Za potrebe studija definirani su obvezni kolegiji
u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim
temama iz različitih područja informacijskih
znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja
znanja iz područja koja su zanimljiva studentu.
Polaganjemobveznihkolegijastvarasetemeljnabaza
znanja koja se potom može nadograditi izbornim
kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe
područje specijalizacije za buduću karijeru nakon
diplome. Povrh toga, studentu je na raspolaganju i
obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog
povezivanja s budućim poslodavcem. Završetkom
preddiplomskog studija student ima izbor nastaviti
diplomski studij Informatike ili mogućnost izlaska
na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije
omogućiti da se uklopi i postane punopravni član
suvremenih organizacija.
Uvjeti upisa
Pravo natjecanja za upis na preddiplomski
studij imaju osobe koje su završile srednju školu u
trajanju od četiri godine.
Trajanje studija i akademski naziv
Studij traje tri (3) godine (ukupno 180
ECTS). Akademski naziv ili stupanj koji se stječe
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•• Uspostavljena je međunarodna suradnja sa
••

••

••

Znanstvena aktivnost i
međunardona suradnja

završetkom studija je sveučilišni prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus odnosno baccalaurea)
informatike.
Diplomski sveučilišni studij Informatika
Studij ima dva smjera:
1. Smjer Informatika i
2. Nastavni smjer informatike.
Cilj sveučilišnog diplomskog studija
Informatike je da proizvede vrsne stručnjake
iz raznih informatičkih disciplina (smjer
Informatika) i vrsne stručnjake za prijenos
informatičkih
znanja
(Nastavni
smjer
informatike) produbljujući i proširujući
teoretska i praktična znanja s preddiplomskog

U

kratko vrijeme postojanja, znanstvenici
s Fakulteta informatike sudjelovali su na
brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i
inozemstvu (AHFE, IHSI, IHSED) te objavili
znanstvene radove u značajnim časopisima
indeksiranim u relevantnim bazama. Aktivno
se potiče uključivanje studenata u znanstvenu
produkciju, posebice u okviru domaćih
konferencija (MIPRO, CASE), te suradnju
s gospodarskim subjektima na natječajima
stručnih i znanstvenih projekata. Uz znanstvenu
produkciju, studenti s mentorima redovito
sudjeluju na brojnim natjecanjima (Reboot
Develop Blue, Global Game Jam, CERC).
U okviru međunarodne suradnje Fakulteta
informatike, izdvajamo:

••

The British University in Egypt,
FIPU je postao suorganizator, a nastavnici
FIPU-a članovi programskog odbora
međunarodne znanstvene konferencije
ICSIE (International Conference on
Software and Information Engineering) čiji
zbornik izdaje ACM te je isti indeksiran u
bazama WoSCC i Scopus,
U partnerstvu s jednim pulskim
poduzećem pripremljena je dokumentacija
za natječaj na projektu koji se financiraju iz
fondova EU, pod nazivom ‘SUNSAFE IoT’
koji je odobren za financiranje,
Tijekom Erasmus+ stručnog usavršavanja
nastavnog osoblja na Odjelu za poslovno
upravljanje Visoke škole za menadžment u
Rishon Lezionu u Izraelu, nastavnici FIPU
u sklopu radionica mentoriraju studente
završnih godina vezano uz oblikovanje
tema diplomskih radova,
Nastavnici FIPU aktivno recenziraju radove
za međunarodne znanstvene konferencije
kao što su International Conference on

studija uz dobro razumijevanje poslovnog svijeta
koji primjenjuje ICT rješenja radi povećanja
djelotvornosti suvremene organizacije.
Trajanje studija i akademski naziv
Sveučilišni diplomski studij Informatike traje
dvije godine (četiri semestra). Uspješno završeni
student diplomskog studija stječe najmanje 120
ECTS bodova, 30 ECTS bodova po semestru.
Završetkom smjera Informatika stječe se
zvanje magistar/magistrica informatike (mag. inf.).
Završetkom nastavnog smjera informatike stječe se
zvanje magistar/magistrica edukacije informatike
(mag. educ. inf.). Na Fakultetu nastava se ostvaruje
u moderno opremljenim informatičkim

Human and Social Analytics, International
Conference on Network Technology,
International Conference on Software and
Information Engineering i International
Conference on Information Systems
Development te brojne znanstvene
časopise sa visokim faktorom odjeka (ACM
Transactions on the Web, Behaviour &
Information Technology, Computers &
Education, Computer Speech & Language,
Expert Systems with Applications, IETE
Technical Review, International Journal of
Human-Computer Interaction, Information
Sciences, JMIR mHealth and uHealth, Journal
of Business Research, Journal of Systems
and Software, Journal of Telemedicine
and Telecare, Telematics and Informatics,
Universal Access in the Information Society)
i Future Generation Computer Systems,
•• Kao rezultat suradnje sa znanstvenicama
sa Odsjeka za elektroniku, informatiku i
biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu,
objavljuju se znanstveni radovi indeksirani u
bazama WoSCC i Scopus.

kabinetima uz vrsno nastavno osoblje, a program
je kreiran u suradnji s poslodavcima i u suglasju s
potrebama tržišta rada. Studenti stoga raspolažu
znanjem i vještinama korištenja ICT-om za
rješavanje vrlo složenih problema iz općega
poslovnog okruženja i svih razina obrazovanja.
Na nastavnome smjeru informatike kao
deficitarnoga zanimanja potičemo inovativnost,
kreativnost i natjecateljski duh te tako
osposobljavamo vrsne stručnjake za prijenos
informatičkih znanja iz raznih informatičkih
disciplina i produbljujemo dobro razumijevanje
poslovnoga svijeta koji primjenjuje ICT rješenja
radi povećanja djelotvornosti suvremene
organizacije.
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M

uzička akademija u Puli tijekom
svojega se pedesetogodišnjega
postojanja, zahvaljujući entu
zijazmu i predanosti djelatnika, razvila u
relevantnu umjetničku sastavnicu Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli. Na studijskim programima
Akademije svoj je akademski put započelo
nekoliko stotina studenata koji su se
nakon diplome zaposlili u sustavu općega i
glazbenoga osnovnoga i srednjeg obrazovanja,
u institucijama kulture, medija, glazbenoga
stvaralaštva, lokalne i regionalne uprave. Kao
kreatori kulturnoga i javnog života alumni
Akademije sudjeluju u različitim oblicima
glazbenoga i kulturnog života diljem Hrvatske
i u inozemstvu. Sinergija umjetničkoga i
znanstvenog stvaranja i istraživanja studenata
i profesora s naglaskom na izvannastavni rad
posebnost je Muzičke akademije u Puli, koja
želi biti i ostati konkurentna, suvremena,
inovativna i poticajna.

Studijski programi
Misija akademije je poticanje, vodstvo i
motivacijastudenatazarazumijevanjeglazbene
umjetnosti u svim njezinim pojavnostima,
kako bi u budućnosti mogli obogatiti nastavni
i umjetnički rad, kritički razmišljati, istraživati,
stvarati te kroz osmišljenu i proživljenu
interpretaciju i individualni izričaj osigurati
svoje mjesto u glazbeničkoj profesiji. Uz
optimalni razvoj njihovih potencijala osobita
se pažnja pridaje konkurentnosti na tržištu
rada i u svijetu umjetnosti.

Cilj kojemu Akademija stremi usmjeren
je privlačenju darovitih mladih glazbenika
koji će postati nositelji i promicatelji visokih
umjetničkih i znanstvenih standarda u društvu,
čime će neposredno utjecati na obogaćivanje
društvenoga života zajednice i podizanje
razine umjetnosti. S tom se namjerom
pažnja posvećuje zapošljavanju eminentnih
profesora, umjetnika i znanstvenika bogatoga
iskustva, svestranih interesa i respektabilnih
tuzemnih i inozemnih karijera.

Preddiplomski studiji: Glazbena pedagogija;
Solistički studiji: Klasična harmonika,
Solo pjevanje, Klavir.
Trajanje i ECTS bodovi: četiri godine
(8 semestara); 240 ECTS bodova.
Četverogodišnjim preddiplomskim studijem
stječe se naziv sveučilišni prvostupnik glazbene
pedagogije – univ. bacc. paed. / klasične harmonike,
solo pjevanja, klavira – univ. bacc. mus.

•• Kompetencije prvostupnika

glazbene pedagogije obuhvaćaju
suradnički rad u području glazbenoga
stvaralaštva u umjetničkim
ustanovama, medijima, knjižnicama
i glazbenoj publicistici.

•• Kompetencije prvostupnika

klasične harmonike, solo pjevanja
i klavira obuhvaćaju sposobnost
interpretacije na solističkome,
komornome i orkestarskom
području; uspješno obavljanje radnih
i umjetničkih zadataka solista i/ili
člana vokalnih, instrumentalnih i
vokalno-instrumentalnih ansambala,
voditelja glazbenih tečajeva i
radionica, kulturno-umjetničkih
društava, glazbenih urednika u
tiskanim i elektroničkim medijima.

Diplomski studiji: Glazbena pedagogija,
Solistički studiji: Klasična harmonika,
Solo pjevanje, Klavir.
Trajanje i ECTS bodovi: jedna godina
(2 semestra); 60 ECTS bodova.
Jednogodišnjim diplomskim studijem stječe se
naziv magistar/magistra glazbene pedagogije ili
magistar/magistra muzike (mag. mus.)
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•• Kompetencije magistra

glazbene pedagogije obuhvaćaju
osposobljenost za glazbenopedagoški
rad u osnovnim i srednjim
općeobrazovnim školama, za
nastavu solfeggia u osnovnim
glazbenim školama te na studijskim
programima općega nastavničkoga i
nastavničkoga glazbenog usmjerenja.
Mogu se baviti znanstvenim radom i
upisati doktorski studij.

•• Kompetencije drugostupnika klasične
harmonike, solo pjevanja ili klavira,
uz već postojeće kompetencije
stečene na preddiplomskome
studiju, obuhvaćaju i osposobljenost
za pedagoški rad
(kompetencije
stečene polaganjem
edukacijskoga
paketa predmeta)
u osnovnim i
srednjim glazbenim
školama (predmet
Harmonika, Solo
pjevanje i Klavir).
Mogu se baviti
umjetničkim
radom u svojemu
području i upisati
poslijediplomske
studije.

Edukacijskim paketom predmeta koji je
moguće položiti do kraja diplomskoga studija
stječu se dodatne kompetencije za rad u nastavi
(60 ECTS bodova).
Studijski program najviše razine visokoškolskoga
obrazovanja
Poslijediplomski specijalistički studij Klasična
harmonika moguće je upisati kao izvanredni
studij.
Trajanje i ECTS bodovi: 2 godine (4 semestra),
120 ECTS bodova.
Akademski/stručni naziv/stupanj koji se
stječe završetkom studija i razina kvalifikacije je
sveučilišni specijalist muzike (univ. spec.
mus).
Izdavaštvo
Djelatnici Akademije pridonose
razvoju
znanosti
važnim
publikacijama s međunarodnim
recenzijama i zbornicima radova
koji se indeksiraju u bazama RILM
i EBSCO te na području umjetnosti
kroz notna izdanja i nosače zvuka.
Dosad je objavljeno 14 publikacija
(sveučilišni
udžbenici/priručnik,
znanstvene knjige, monografije,

Umjetnički projekti Muzičke
akademije
Kroz razne umjetničke i znanstvene projekte
Akademija sudjeluje u kreiranju i obogaćivanju
kulturnoga života zajednice. Uz Akademski
harmonikaški orkestar važno mjesto u radu
Akademije zauzima i Akademski mješoviti
zbor koji ujedinjuje studente studija Glazbene
pedagogije, Solo pjevanja i Klavira kroz
zajedničko muziciranje i izvođenje kapitalnih
djela zborske literature. Čestim nastupima
na raznim manifestacijama i koncertima
u Hrvatskoj i inozemstvu te kroz suradnju
s raznim institucijama Zbor predstavlja
Akademiju široj javnosti. Od važnijih projekata
vrijedi spomenuti zajedničke koncerte
harmonikaškoga orkestra, zbora i solista u
sklopu ciklusa koncerata Akademske koncertne
sezone, Dane Muzičke akademije na kojima se
okupljaju studenti i umjetnici u umjetničkim
i stručnim aktivnostima i projektima, izvedbu
prve opere u povijesti Akademije 2019. godine
u suradnji s Istarskim narodnim kazalištem,
kao i izvedbu Requiema W. A. Mozarta uz
angažiranje komornoga orkestra.
zbornici radova, stručni priručnici, antologije –
notna izdanja).
Znanstvena djelatnost
Odsjek za glazbenu pedagogiju utemeljitelj je
Međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga,
prvoga glazbenopedagoškog simpozija u
Republici Hrvatskoj. Prezentacijama najnovijih
stručnih i znanstvenih dostignuća iz širega
područja glazbene pedagogije unaprjeđuju se
glazbenopedagoška teorija i praksa. Ugledu
Simpozija doprinose priznati znanstvenici iz
Hrvatske, Europe i SAD-a, kao i partnerstva s

Međunarodna suradnja
Akademija nastoji razvijati i održavati
stalna međunarodna partnerstva sa srodnim
institucijama u području obrazovanja kroz
mobilnost studenata, nastavnoga i nenastavnog
osoblja te koncertne djelatnosti i istraživanja.
Aktivna je članica međunarodnih udruženja
Association Européenne des Conservatoires (AEC)
i European Association for Music in Schools
(EAS). Surađuje s muzičkim akademijama u
Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu i u Crnoj
Gori. U okviru programa Erasmus i Erasmus+
potpisani su ugovori s različitim državama
te visokoškolskim ustanovama u Italiji,
Austriji, Engleskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj,
Litvi, Sloveniji, a intenzivirana je i suradnja
s eminentnim pedagozima i umjetnicima iz
Njemačke, Finske, Španjolske, Švicarske, Rusije.
međunarodnim udruženjima i organizacijama
poput European Association for Music in
Schools (EAS), Association Européenne des
Conservatoires (AEC) i Regionalne mreže
Psihologija i glazba (RNPaM).
Osim Simpozija, važnu ulogu u promicanju
znanstvene djelatnosti kod studenata ima Forum
studenata koji je iz nacionalnih okvira prerastao
u međunarodno susretište. Studenti aktivno
surađuju s mentorima, razmjenjuju iskustva
sa studentima drugih akademija, ovladavaju
znanstvenom metodologijom, izlažu, diskutiraju,
pišu radove.
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O Fakultetu

F

akultet prirodnih znanosti izrastao je iz
Odjela za prirodne i zdravstvene studije
osnovanog 2015. godine kao temelj razvoja prirodnih i biomedicinskih znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Pri Fakultetu se izvodi preddiplomski sveučilišni studij Znanost o
moru, pokrenut 2008. godine u suradnji s Centrom za Istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
Fakultet trenutno zapošljava 10 djelatnika
u znanstveno-nastavnim, suradničkim i stručnim zvanjima, te dodatno surađuje s većim brojem vanjskih suradnika s drugih sveučilišta i
znanstvenih institucija iz Hrvatske i svijeta. U
budućnosti Fakulteta planira se i osnivanje diplomskog studija što bi studentima omogućilo nastavak studiranja u području Znanosti o
moru i na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Studijski program

T

rogodišnji preddiplomski studij Znanost o
moru namijenjen je studentima s interesom
za biologiju mora, oceanografiju te
održivo upravljanje i zaštitu morskih ekosustava.
Studijski program osigurava stjecanje temeljnih
znanja i vještina potrebnih za integrirani pristup
problematici ekologije i ekotoksikologije mora,
primijenjeno prvenstveno na Jadransko more
kao jedno od temeljnih i najvažnijih prirodnih
resursa kojima Republika Hrvatska raspolaže.
Temeljni cilj studija obrazovanje je stručnjaka
koji će raditi u domeni zaštite mora i održivom
upravljanju morskim resursima. Znatan dio
nastave obuhvaćaju praktične vježbe usmjerene
na stjecanje znanja, vještina, samostalnosti i
odgovornosti potrebnih za suvereno rješavanje
radnih zadataka u struci, i/ili daljnje usavršavanje.
Izborni kolegiji studentima omogućuju izgradnju
vlastitog radnog profila i bolju konkurentnost na
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tržištu rada. U realizaciju studijskog programa
uključeni su međunarodno priznati stručnjaci s
bogatim znanstvenim i nastavnim iskustvom.
Uvjeti upisa
Svi državljani Republike Hrvatske sa završenim
četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem
te ostali pristupnici (drugi državljani EU i strani
državljani) sa završenim istim ili ekvivalentnim
stupnjem srednjoškolskog obrazovanja.

Trajanje studija i akademski stupanj koji se stječe
završetkom studija
Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o
moru traje tri godine (šest semestara) i njegovim
se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova. Po
završetku studija studenti stječu akademski naziv
sveučilišni/a prvostupnik/ca struke znanosti o
moru (univ. bacc. mariscient.).

Znanstvena aktivnost i
međunarodna suradnja

F

PZ ima značajnu znanstvenu aktivnost koja
je usmjerena u temeljna i primijenjena istraživanja bioraznolikosti i ekoloških procesa u Jadranu. Znanstvenici i znanstveni suradnici Fakulteta istražuju utjecaje klimatskih promjena
i antropogenog pritiska koji u današnje vrijeme
najbrže i najsnažnije modificiraju morski ekosustav ugrožavajući njegovu stabilnost, zdravlje i ekonomski potencijal, s ciljem pronalaženja novih pristupa u očuvanju mora i gospodarenju njegovim biološkim resursima. Istraživanja

se provode u sklopu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata među kojima su projekti Hrvatske zaklade za znanost,
projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj čije je upravljačko tijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz shemu za
jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena), EU projekti iz programa LIFE te projekt financiran iz Europskog
fonda za pomorstvo i ribarstvo čiji je cilj umrežavanje znanstvenika i ribara u svrhu učinkovitog i
održivog upravljanja morskim resursima.
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O Fakultetu

T

ehnički fakultet u Puli izvodi sveučilišni preddiplomski studij Računarstvo i sveučilišni diplomski studij Strojarstvo te stručni preddiplomski studij Proizvodno strojarstvo. Cilj
ustroja ovih tehničkih studija je educiranje inženjera na razini današnjih
saznanja spajajući nove tehnologije i
industrijsku praksu. Na ovim studijima se uz temeljne tehničke znanosti
i konvencionalne računarske i strojarske discipline izučavaju odabrana područja iz elektrotehnike i brodogradnje,
gdje se daje poseban naglasak na izučavanje znanstvenih tehničkih grana:
automatizacija, energetika, elektronika, inženjerstvo morske tehnologije,
mehatronika, obnovljivi izvori energije, robotika i zaštita okoliša.
Nastava se održava na razini predavanja i vježbi, a poseban se naglasak
daje terenskoj nastavi i stručnoj praksi koja se izvodi u poduzećima istarske
industrije i strojogradnje.
Sastavni dio Tehničkog fakulteta
čini sedam laboratorija: Laboratorij za
automatizaciju i robotiku, Laboratorij
za elektroniku i elektrotehniku, Laboratorij za energetske sustave i obnovljive izvore energije, Laboratorij za programsko inženjerstvo i obradu podataka, Laboratorij za robotiku i umjetnu
inteligenciju, Laboratorij za tehnička
mjerenja i tehnike spajanja te Laboratorij za termodinamiku i toplinsku
tehniku.

Prva generacija studenata sveučilišnog preddiplomskog studija
Računarstvo na dan početka akademske godine 2019/20.

Studijski programi
Sveučilište u Puli, u skladu sa STEM programom
i vizijom razvoja Europske Unije, postavilo je
strategijom slijedeće odrednice:

•• Uz više novih studijskih programa
koje je ponudilo u posljednjih
nekoliko godina, u području tehničkih
znanosti pokrenuo se sveučilišni
preddiplomski studij računarstva, koji
je jedan od ključnih u modernizaciji
Sveučilišta, konkurentnosti regije
i lokalnog gospodarstva. Dok je
u planu sveučilišni diplomski
studij računarstva koji će studenti
moći nastaviti po završetku
preddiplomskog studija.
•• Nadalje, zaposlilo je već razvijene

iskusne znanstvenike i nastavnike iz
područja tehničkih znanosti, posebno
iz znanstvenog polja računarstva.

•• Pokrenulo programe mobilnosti u

području računarstva kako bi studenti

mogli za vrijeme studija ostvarivati
studijske boravke na srodnim
studijama u inozemstvu.

•• Uspostavilo je suradnje sa

regionalnim industrijama u stvaranju
studijskih programa, ali i kroz
direktno aktivno uključivanje u
izvođenje nastave, te kroz stručne
prakse i znanstvene projekte
suradnje. Isto tako, Tehnički
fakultet u Puli u suradnji s drugim
sastavnicama Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli poduzima niz mjera za
uspostavu inovacijske i poduzetničke
kulture.

•• Pokrenuti su znanstveni

međunarodni projekti iz
najatraktivnijih područja računarstva
i time dodatno osnažen i proširen
istraživački profil Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Puli na znanstveno polje
računarstvo u znanstvenom području
tehničkih znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij Računarstvo
Trogodišnji preddiplomski studij Računarstva
mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom
školom u trajanju od 4 godine i položenom
državnom maturom.
Studenti stječu temeljna znanja iz
matematike,
elektronike,
programiranja,
računalnih algori
tama i mreža koja im
omogućavaju stjecanje kompetencija za
analizu i rješavanje srednje složenih i složenih
inženjerskih problema iz područja informacijske
i komunikacijske tehnologije. Stečena znanja
također omogućavaju nastavak studija na
diplomskoj razini u RH i EU te zapošljavanje
na poslovima održavanja, projektiranja i
upravljanja različitim računalnim arhitekturama
i sustavima. Po završetku studija student stječe
180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni
prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka
računarstva (univ. bacc. ing. comp.).
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Sveučilišni diplomski studij Strojarstvo
Dvogodišnji sveučilišni diplomski studij
Strojarstvo mogu upisati pristupnici sa
završenim
sveučilišnim
preddiplomskim
studijem Strojarstvo (180 ECTS) ili sa
završenim stručnim preddiplomskim studijem
Strojarstvo. U drugom slučaju kandidati moraju
položiti odgovarajući Razlikovni program
za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i
kompentencija.
Cilj dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog
studija Strojarstvo je omogućiti polaznicima
stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija
iz područja strojarstva i njemu srodnih tehničkih
disciplina. Pri tome će oni biti osposobljeni za
rješavanje inženjerskih problema ili provedbu
projekata visokog stupnja složenosti koristeći
po potrebi stručni ili znanstveni pristup. Na
temelju usvojenih znanja i sposobnosti moći
će se profilirati kao stručnjaci za praktičan
rad ili nastaviti karijeru u području znanosti
upisivanjem poslijediplomskog studija.
Po završetku studija student stječe 120 ECTS
bodova i akademski naziv magistar inženjer
/ magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.).
Stručni preddiplomski studij Proizvodno
strojarstvo
Trogodišnji stručni preddiplomski studij
Proizvodno strojarstvo mogu upisati pristupnici
sa završenom srednjom školom u trajanju od 4
godine i položenom državnom maturom.
Studij je stručni i težište je na stjecanju
praktičnih znanja i vještina. Ostvarenje tog cilja
moguće je jedino kroz laboratorijske vježbe,
vježbe u praktikumima, radilištima i proizvodnim
pogonima koji će studentima, odnosno

inženjerima strojarstva pomoći u praksi na gore
navedenim poslovima.
Po završetku studija student stječe 180 ECTS
bodova i naziv stručni prvostupnik/prvostupnica
inženjer/inženjerka strojarstva (bacc. ing.
mech.).
Razlikovni program za upis na Diplomski
sveučilišni studij Strojarstva
Razlikovni program cjeloživotnog učenja
za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni
studij Strojarstvo predstavlja razlikovnu
edukaciju koja omogućava kandidatima sa
preddiplomskih stručnih tehničkih studija
ostvarivanje uvjeta za upis na diplomski
sveučilišni studij Strojarstvo na Sveučilištu Jurja
Dobrile u Puli.
Po završetku Razlikovnog programa student
stječe uvjete za nastavak studija na sveučilišnom
diplomskom studiju Strojarstvo. Program se
sastoji od 5 kolegija, nosi 30 ECTS bodova i traje
jedan (1) semestar.

Znanstvena aktivnost i međunarodna suradnja

P

ri Tehničkom fakultetu u Puli vrše se znanstvena istraživanja iz različitih tehničkih područja iz znanstvenih polja brodogradnja, strojarstvo, računarstvo i elektrotehnika, a poseban
se naglasak daje na izučavanje u području znanstvenih tehničkih grana: automatizacija, energetika, elektronika, inženjerstvo morske tehnologije, mehatronika, obnovljivi izvori energije, robotika i zaštita okoliša.
Osnovu za ova znanstvena istraživanja čine
laboratoriji Fakulteta u kojima se istražuju problemi u području automatizacije i robotike, elektronike, energetskih sustava i obnovljivih izvora
energije, programskog inženjerstva i obrade podataka, robotike i umjetne inteligencije, tehničkih mjerenja i tehnike spajanja te termodinamike i toplinske tehnike.
Rezultati istraživanja prikazani su na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima
te objavljeni u znanstvenim radovima u časopi-

sima indeksiranim u bazama poput Web of Science Core Collection (WoSCC) i SCOPUS. Teme
istraživanja obuhvaćaju obnovljive izvore energije kao što su fotonaponski sustavi i vjetroelektrane, istraživanja na temu obrade signala proizvedenih od bioloških sustava, prednosti i nedostatci korištenja aditivnih tehnologija, načini
optimiranja procesa trodimenzionalne izrade,
istraživanja o kontroli fizikalnih štetnosti u proizvodnim procesima koja uključuju realizaciju
računalnog programa koji će osigurati kontinuiranu informaciju fizikalnih štetnosti za vrijeme
planiranja i implementiranja izrade proizvoda,
istraživanje procesa modeliranja lima, razvoj decentraliziranog algoritma upravljanja višeagentskim sustavom te istraživanja u sklopu interdisciplinarnog projekta koji istražuje računalni
model rasta tehnoloških startup kompanija te
razvoj interaktivnog edukacijskog simulatora za
startup poduzetništvo.
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S

veučilište je na Senatu donijelo
odluku o osnivanju Medicinskog
fakulteta (MF) čime se želi znatno
osnažiti medicinska djelatnost u
Puli i Istri.

Fakultet je osnovan 2019. godine
i zapošljava ugledne profesore s međunarodnim iskustvom. Otvorena je
i nova moderna bolnica kao nastavna
baza studija. Fakultet je postupkom
međunarodne prosudbe akreditiran
za obavljanje znanstvene djelatnosti. Studij je koncipiran za osposobljavanje domaćih i stranih studenata koji će steći zvanje liječnika/liječnice opće medicine.
Suradnici fakulteta imaju intenzivnu znanstvenu produkciju što ilustrira 62 objavljena znanstvena rada
u međunarodnim znanstvenim časopisima i knjigama.
Velik broj radova objavljen je u časopisima prvog kvartila (Q1). Pored
znanstvene djelatnosti koja se trenutno odvija u nekoliko ustanova u
području kliničke i temeljne medicine fakultet vodi brigu o kontinuiranoj stručnoj i znanstvenoj edukaciji.
Na fakultetu se realizira nekoliko međunarodnih znanstveno-razvojnih projekata. Fakultet očekuje
izdavanje dopusnice za studij Medicine.

Studijski program

U

okviru fakulteta odvija se Preddiplomski
stručni studij Sestrinstvo. Profesija
sestrinstva jedna je od temeljnih profesija
čitavog zdravstvenog sustava i potražnja za
sestrinskim kadrom vrlo je visoka kako u Republici
Hrvatskoj tako i u čitavoj Europskoj uniji.

Procjenjuje se da u zdravstvenom sustavu
nedostaje oko 30% sestrinskog kadra školovanog
na visokoškolskoj razini. Nacionalno vijeće za
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
26. travnja 2017. godine donijelo je odluku
kojom daje suglasnost za izvođenje studijskog
programa preddiplomskog stručnog studija
Sestrinstvo. Nakon više od 50 godina, kada su

se u Puli po prvi puta obrazovale medicinske
sestre na akademskoj razini, akademske godine
2017./2018. kreće obrazovanje prvostupnika
sestrinstva u Istarskoj županiji. Odjel za prirodne
i zdravstvene studije, sastavnica je Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli unutar kojega djeluje studij
sestrinstva do akademske godine 2019./2020. te
se potom pripaja novoosnovanom Medicinskom
fakultetu u Puli.
Studijski program u potpunosti je usklađen
s dokumentom Zajednički obavezni dio
preddiplomskog studijskog programa (Core
Curriculum), izrađenim od strane radne
skupine za usklađivanje studijskih programa
sestrinstva s odredbama Direktive 2005/36/
EC. Studijski program izvodi se kroz 6
semestara teoretske i kliničke obuke (3 godine
studija), 180 ECTS – a, ukupno opterećenje na
studiju: 1805 teoretskih, 2305 praktičnih
(kliničkih) i 1210 sati samostalnog rada.
Teoretski dio nastave organiziran je u
prostorima Sveučilišta dok se klinički/
terenski dio nastave odvija u suradnim
ustanovama u Istarskoj županiji kao i
u suradnim ustanovama diljem RH.
Fakultet organizira seriju periodičkih
znanstvenih i stručnih skupova
pod nazivom Pulska medicinska
događanja čija je svrha između
ostaloga i poboljšati vidljivost pulske
i istarske medicine.
Uz EU projekt sa slovenskim
partnerima, a koji se odnosi na
genetičku kliničku dijagnostiku, kroz
projekt HKO – a “Razvoj i unapređenje
studijskih programa sukladno HKO-u
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli”,
članovi radne skupine Sestrinstvo
usklađuju
postojeći
preddiplomski
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stručni studij (i opremaju novi praktikum za
zdravstvenu njegu) i razvijaju novi diplomski
sveučilišni studij Sestrinstvo.
Studenti tijekom studija mogu sudjelovati
u raznim izvannastavnim aktivnostima kao
što su međunarodne konferencije, festival
znanosti, organizacija donacija, promidžba studija
(predstavnik studenata član Povjerenstva za
promidžbu MFPU), pisanju stručnih i znanstvenih
radova kao i sudjelovati u radu fakultetskog
vijeća MFPU. Akademske godine 2019./2020.
obranom završnog rada „Febrilne konvulzije“,
studentica Nensi Obradović, promovirana je u
prvu prvostupnicu sestrinstva preddiplomskog
stručnog studija Sestrinstvo pri Sveučilištu Jurja
Dobrile u Puli.
U 2020. godini s radom je započeo i program
cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s
kliničkom praksom.

Znanstvena aktivnost i
međunarodna suradnja

D

jelatnici ovog mladog fakulteta objavili
su već u prvoj godini po osnivanju fakulteta 26 radova u međunarodnim časopisima,
bili su gostujući urednici u prestižnim časopisima te autori brojnih knjiga. Objavljeni rezultati istraživanja su u područjima kliničke i eksperimentalne medicine. Klinička su istraživanja obuhvaćala lumbalnu spinalnu stenozu,
univerzalne metode carskog reza, dijagnostičke aspekte kroničnih bolesti bubrega, problem
autovalidacije laboratorijske dijagnostike, problem diferencijalne dijagnostike COVID-19,
primjenu ionskih izmjenjivača u terapiji osteoporoze, molekularne biljege raka dojke te prioritete dijagnostike i terapije oboljelih od malignoma tijekom COVID-19.
Slično je i s eksperimentalnim i teorijskim
istraživanjima koja su obuhvaćala širok raspon
od sintetske kemije do stanične i molekularne biologije, nutriceutike i medicinske kemije. Eksperimentalna su istraživanja obuhvaćala specifično: različite aspekte istraživanja metastaza, sintezu i biološka istraživanja učinaka
novih organskih spojeva, istraživanja novosintetiziranih antifungalnih spojeva, metode visokoprotočne analitike (-omics) u istraživanju
hrane (foodomics) i bolesti, formiranje biofilmova i ekstracelularnih biovezikula te bakterijske patogene i sigurnost hrane.
Međunarodna suradnja u protekloj godini obuhvaćala je zajednički rad s nekoliko međunarodnih institucija. Spomenut ćemo samo
neke koje se pojavljuju na zajedničkim publikacijama poput Kuopio University Hospital,

Finska, Panaceo International GmbH, Willach,
Austrija, Elettra-Sincrotrone, Trieste, Italija,
College of Medicine, University of Cincinnati,
OH, SAD, Bioseparation, Ajdovščina, Slovenija,
Medicinski fakultet u Mariboru, Slovenija itd.
Naposljetku suradnici fakulteta djeluju na
realizaciji nekoliko razvojnih projekata te na
izradi prijedloga projekata koje će financirati
međunarodne institucije, uključujući Europsku uniju i industriju.

45

Sveučilišna knjižnica

S

veučilišna knjižnica u Puli središnja je knjižnica
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i ujedno opća
znanstvena knjižnica koja posebno prikuplja
knjižničnu građu vezanu uz Istru. Najveća je
knjižnica u hrvatskom dijelu Istre, odnosno knjižnica
s najbogatijim fondom. Utemeljena je 1949. pod
nazivom Naučna biblioteka. Preuzela je fond
Pokrajinske knjižnice Istre, osnovane 1930. u Puli. Od
1956. dobiva obvezni primjerak sveukupnoga tiska s
područja Hrvatske.
Najvrednije zbirke su Zavičajna zbirka Histrica,
Zbirka starih i rijetkih knjiga i rukopisa, Mornarička
knjižnica (registrirani spomenik kulture RH), Grafička
zbirka i Glazbena zbirka. Knjižnica brine i o Spomensobi Antonija Smareglie, Spomen-sobi Mije Mirkovića i
Memorijalnoj zbirci Eduarda Čalića. U Knjižnici također
djeluju i knjigovežnica te Ured za izdavačku djelatnost u
kojemu se tiskaju sveučilišne publikacije.
U sklopu sastavnica Sveučilišta djeluju sljedeći ogranci
Sveučilišne knjižnice: Knjižnica Fakulteta ekonomije
i turizma „Dr. Mijo Mirković”, Knjižnica Fakulteta za
odgojne i obrazovne znanosti te Knjižnica Filozofskog
fakulteta, Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i
kulturološke studije i Muzičke akademije u Puli.
Knjižnica (s ograncima) ima 381.937 svezaka knjiga,
8.137 naslova časopisa, 2.227 naslova novina, 40 svezaka
i 26 kutija rukopisa znanstvenika iz Istre (iz 19. i prve
polovine 20. st.), 1.140 magistarskih i doktorskih radova,
340 DVD-a, 7.079 CD- i 1400 svezaka notnih publikacija
i drugu knjižničnu građu.
Knjižnica priređuje različite kulturne programe,
izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga i bavi se
zavičajnim nakladništvom. U Spomen-sobi Antonija
Smareglie (Augustov prilaz 3) održavaju se koncerti
studenata i nastavnika pulske Muzičke akademije.
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Studentski centar Pula

S

tudentski centar Pula, kao sastavnica Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli djeluje s ciljem ostvarivanja cjelovitosti
i što kvalitetnijeg studentskog standarda u sustavu visoke
izobrazbe. U Studentskom centru Pula se obavljaju tri
djelatnosti – prehrana studenata (Studentski restoran),
smještaj studenata (Studentski dom) i zapošljavanje studenata
(Student servis). Sve informacije o radu studentskog
restorana, doma i servisa, mogu se pronaći na internetskoj
stranici www.scpu.hr
Prehrana pulskih studenata, koju subvencionira Ministarstvo
znanosti i obrazovanja putem „iksica“ osigurana je u suvremeno
opremljenom restoranu i pizzeriji koji se nalaze u sklopu
sveučilišnog kampusa, a otvoren je 1. listopada 2015. godine.
Svakodnevno, studenti imaju mogućnost izbora više menija od
kojih je jedan vegetarijanski te jela po izboru.
Do restorana je tada otvoren i Studentski dom Pula koji
omogućava smještaj za 136 studenata u 70 soba. Sve su sobe
dvokrevetne, te na visokoj razini opremljenosti. U svakoj se
nalazi kupaonica i WC, hladnjak, televizor, besplatan pristup
internetu, sustav grijanja, krevetnina. Na raspolaganju su
informatička učionica, multifunkcionalna dvorana za sastanke,
prezentacije i konferencije, ali i sportske aktivnosti, zatim
praonica i sušionica rublja. Zgrada Studentskog doma Pula
(Preradovićeva 28A) nalazi se u neposrednoj blizini Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli te svega četiristo metara od centra grada.
Pravo na smještaj u Studentski dom Pula, redoviti studenti
ostvaruju na temelju Natječaja koji se objavljuje svake godine
početkom srpnja putem internetske stranice Studentskog
centra Pula. Pravo prijave imaju svi redoviti studenti koji imaju
prebivalište izvan Grada Pule. Ujedno, prijavom na ovaj Natječaj,
162 redovitih studenata ima mogućnost ostvarenja prava na
subvencioniranje privatnog smještaja u iznosu od 200 kuna
mjesečno.
S početkom nove akademske godine 2021./2022. studentima
će za smještaj ukupno na raspolaganju biti gotovo 400 ležajeva,

budući da su u izgradnji dva nova smještajna paviljona s
najsuvremenijom opremom. Sve će sobe biti dvokrevetne,
klimatizirane, opremljene TV prijemnicima, sanitarnim
čvorovima, hladnjacima i besplatnim internetom. Na svakoj
etaži naši će studenti imati na raspolaganju pomoćnu kuhinju i
prostor za odmor. U samom podrumu bit će studentski klub za
druženje, prostor za fitness, priključak za besplatno punjenje
električnih bicikala, kao i samoposlužna studentska praonica i
sušionica rublja. Na ovoj lokaciji bit će i novi studentski restoran
sa sto mjesta te još 20-tak mjesta na vanjskoj terasi. Usto, u sklopu
novog kompleksa, studentima će cjelodnevno na raspolaganju
biti novi restoran, zatim fitness dvorana, prostor za zabave,
studentski zbor te ostale pogodnosti za studente.
Svi kompleksi, za smještaj i prehranu te ostali prateći
sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini Sveučilišta, odnosno
zgrada fakulteta. U sklopu Studentskog centra Pula djeluje i
Student servis (Ulica Sv. Mihovila 3) koji studentima omogućava
privremeno i povremeno zapošljavanje. Cijele godine, a posebice
u ljetnim mjesecima, kada si radom posredstvom Student servisa
studenti osiguravaju dodatnu zaradu, poboljšavaju svoj standard
te stječu prva radna iskustva.
Daljnja nastojanja Studentskog centra Pula usmjerena su na
osmišljavanje aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog
vremena studenata. Radi se o dodatnim sadržajima, sportskog,
kulturnog i zabavnog karaktera. Upravo iz tog razloga, Studentski
centar Pula podupire studentske aktivnosti, projekte i programe
s područja sporta, glazbe, izdavaštva i drugo. Svake godine,
putem web stranice SC-a, a u suradnji sa Studentskim zborom
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, objavljuje se poziv za dostavu
zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti.
U organizaciji SC-a, u prostoru Studentskog doma, održavaju
se likovne izložbe na kojima svoj rad i djela predstavljaju mladi
akademski umjetnici.
Djelovanje Studentskog centra Pula orijentirano je na
osiguravanje cjelovitog kompleksa koji će pulskim studentima
omogućiti visoku razinu kvalitete studentskog života.
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Znanstveno-tehnološki
institut

Z

nanstveno-tehnološki institut VISIO kao
svoj temeljni cilj i zadatak ima promicanje
izvrsnosti u istraživanju jer upravo je znanost,
teorijska i primijenjena, krucijalna za
ostvarenje misije i vizije te strateških prioriteta
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Temeljna
uloga je pružanje usluge znanstvenicima
i istraživačima Sveučilišta Jurja Dobrile
u Puli koji traže potporu za samostalne
i kolaborativne istraživačke aktivnosti,
zadužen je za promicanje i unapređenje
znanstvene izvrsnosti. Inovativni, interdisci
plinarni znanstveni projekti budućnost su
svakog istraživačkog Sveučilišta kakvo naše
Sveučilište ima namjeru postati (Postati
globalno prepoznatljivo sveučilište predano
postizanju izvrsnosti istraživačkih aktivnosti,
umjetničkog stvaralaštva i obrazovnog
iskustva čime postaje važan partner u
pokretanju društvenih promjena i poboljšanja
kvalitete, jedan je od temeljnih strateških
ciljeva Sveučilišta). Znanstveno-tehnološki
institut organizator je raznovrsnih natjecanja,
znanstveno-stručnih skupova te sličnih
događanja od kojih izdvajamo:

•• suorganizaciju Drugog

državnog natjecanja učenika iz
elektrotehnike i računalstva;

•• gostujuće predavanje: Uvođenje

osnova robotike i 3D tehnologija
u afričke osnovne škole;

•• organizaciju Europske noći

istraživača (H2020, TechnoPast Techno-Future; European
Researchers´ Night.);

•• pokretanje, priprema i podrška

sveučilišnom startupu µSCOPE
na europskom natječaju u
kategoriji socijalnih inovacija koji
se plasirao u finale europskog
natjecanja kao prvi startup
sa Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli. µSCOPE startup nagrađen
posebnom nagradom u kategoriji
socijalnih inovacija, te zlatnom
medaljom za inovacije na
međunarodnoj izložbi inovacija;

•• suorganizaciju MTF Pula uz

MTF Stockholm i InfoBip, u
sklopu manifestacije uspješno je
realizirano slanje signala prema
mjesečevoj površini;

•• uspješnu realizaciju 3D pomagala
za slijepe i slabovidne 3D Arena.

PROJEKTI:
DYNAMIC, ERASMUS+ KA2, KNOWLEDGE
ALLIANCES 588378-EPP-1-2017-1-DEEPPKA2-KA, voditelji projekta: izv. prof. dr. sc.
Valter Boljunčić, izv. prof. dr. sc. Sven Maričić
HRZZ RELYSOFT IP-2019-04-4216,
voditeljica: prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
„3D and Virtual Reality Technologies
for VET“, Erasmus +, 2019-1-HR01KA202-061006, voditelj projekta: izv. prof. dr.
sc. Sven Maričić
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Centar za kulturološka
i povijesna istraživanja
socijalizma

C

entar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) osnovan je
kao sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2012. godine. Okuplja znanstvenike koji dijele
zanimanje za razdoblje socijalizma i postsocijalizma. Istraživanja se odvijaju u području humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih
znanosti, posebno u humanističkim poljima
povijesti, etnologije i antropologije, filologije i znanosti o umjetnosti. Projekti, izdavačka
djelatnost u biblioteci CeKaPISarnica, dvogodišnji znanstveni skup Socijalizam na klupi,
Doktorska radionica, međunarodna mreža
suradnika, kanali za širenje informacija te ciklusi javnih predavanja i tribina već niz godina CKPIS čine prepoznatljivim u hrvatskom
i inozemnom okruženju, a pulsko Sveučilište
nezaobilaznom točkom za istraživače jugoslavenskoga socijalizma.
Istraživanje, razmjenu, zapošljavanje i
praksu CKPIS ostvaruje uspješnim prijavama
na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (višegodišnji istraživački projekti Socijalistički čovjek
i Mikrosocijalizam te Projekt razvoja karijera
mladih istraživača), provođenjem bilateralnih
projekata MZO-a te sudjelovanjem u programima DAAD-a, NEWFELPRO – Marie Curie i
Erasmus+. Suradnja je uspostavljena s ključnim
hrvatskim institutima te s Leibnizovim Institutom za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu, Znanstveno-istraživačkim centrom SAZU u Ljubljani, Centrom
za jugoistočnoeuropske studije (CSEES) Sveu-

čilišta u Grazu i Humboldtovim sveučilištem u
Berlinu.
Centar razvija suradnju sa studentima, ponajviše studentima povijesti, potičući pisanje
završnih i diplomskih radova na temu socijalizma, uključujući studente u istraživačke projekte i međunarodnu razmjenu te nudeći mogućnost za stručnu praksu u sklopu izvanna-

stavnih aktivnosti. Na nastavu diplomskih
studija nadovezuje se povremeni jednodnevni
skup Radionica za suvremenu povijest. Redovita Doktorska radionica, kao iskorak prema
studentima poslijediplomskih studija, svakoga ljeta okuplja dvadesetak doktoranada i predavača s brojnih europskih i američkih sveučilišta.
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Ured za partnerstvo i projekte
Ured za partnerstvo i projekte upravlja i koordinira aktivnostima
usmjerenim ka razvoju i internacionalizaciji Sveučilišta. Djelokrug
aktivnosti se dijeli na tri osnovna područja:

•• međunarodna partnerstva;
•• međunarodna mobilnost studenata i zaposlenika;
•• međunarodni projekti.
Međunarodna partnerstva
Međunarodna partnerstva podrazumijevaju planiranje i razvoj mreže
međunarodnih partnerstva s institucijama i udruženjima sličnih razvojnih
smjernica i znanstveno-istraživačkog interesa. Ured organizira, savjetuje
i administrira kompletan proces sklapanja međunarodnih sporazuma.
Sveučilište trenutno bilježi preko 150 Erasmus+ međusveučilišnih sporazuma i
preko 50 bilateralnih sporazuma s institucijama unutar i izvan Europske unije.
Međunarodna mobilnost studenata i zaposlenika
Programi međunarodne mobilnosti studenata i zaposlenika osnovna su
poluga razvoja međunarodne suradnje i internacionalizacije Sveučilišta.
Ured pruža kompletnu administrativno savjetodavnu i organizacijsku
podršku za sve odlazne i dolazne mobilnosti na Sveučilištu poglavito kroz
programe Erasmus+ i Ceepus. Ured je tijekom 2020. godine zaokružio
desetogodišnji ciklus programa međunarodne mobilnosti te kroz iste
ostvario preko 180 odlaznih studentskih mobilnosti, više od 200 odlaznih
mobilnosti osoblja, a izniman rast bilježi dolazna studentska mobilnost sa
preko 300 mobilnosti od čega se najveći rast bilježi zadnje četiri godine.
Međunarodni projekti
Programi međunarodne mobilnosti čine okosnicu procesa
internacionalizacije Sveučilišta na koju se nadograđuju i istu dodatno
oplemenjuju međunarodni projekti. Ured planira, razvija, upravlja i
koordinira međunarodnim projektima stručnog i znanstvenog karaktera
pri čemu pruža savjetodavnu i administrativnu podršku znanstvenicima,
umjetnicima i suradnicima prilikom procesa prijava, provođenja i zatvaranja

međunarodnih projekata. Trenutno Ured aktivno sudjeluje na provođenju
tri Erasmus+ KA2 projekta, kao partner i kao glavni koordinator.
Ured provodi program „Obzor 2020.“/ Obzor Europa čime doprinosi
ostvarenju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih
za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija
te izgradnji Europskog istraživačkog prostora. Ured administrativno
pomaže istraživačima u pripremi i provedbi projekata i komunikaciji s
nacionalnim i europskim upravljačkim tijelima programa. Uspješno je
dovršen projekt Techno-Past Techno-Future u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja, a u tijeku je projekt Integrating Diversity in the
European Union.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u potpunosti prihvaća inicijativu Europske
komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o
zapošljavanju istraživača u okviru programa EURAXESS. Europska povelja
za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne
važnosti koji će pridonijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača te
uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.

Ured za istraživanje, umjetnost i projekte
Ured za istraživanje, umjetnost i projekte (u daljnjem tekstu Ured), kao
svoj temeljni cilj i zadatak ima promicanje izvrsnosti u istraživanju jer upravo
je znanost, teorijska i primijenjena, krucijalna za ostvarenje misije i vizije te
strateških prioriteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli usvojenih Strategijom
razvoja Sveučilišta 2016-2020. Ured ima odgovornu i važnu ulogu u promicanju
i ostvarivanju istraživačkih i znanstvenih aktivnosti pri Sveučilištu kroz
osiguranje administrativne i financijske podrške pri prijavama na znanstvene
programe i projekte, potporu administriranja projekata, identificiranja
potencijalnih programa i izvora financiranja (Hrvatska zaklada za znanost
i međunarodne znanstvene asocijacije). S obzirom na tradiciju i povijest
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, umjetnost ima značajnu ulogu i potrebna je
aktivna podrška Ureda promicanju aktivnosti iz područja umjetnosti kroz
osiguranje administrativne potpore radi unapređenja i širenja aktivnosti
u području umjetnosti s ciljem osiguranja šire domaće i međunarodne
prepoznatljivosti.
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Budući da je znanost u središtu života svakog Sveučilišta i bez koje nema
napretka, ali i opstanka Sveučilišta u budućnosti, potrebno je aktivno i
užurbano raditi na provedbi Strategije znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli i njenoj punoj implementaciji što je jedna od najvažnijih zadaća Ureda.
Ured za istraživanje, umjetnost i projekte sastavnicama pruža
administrativnu, logističku i kroz znanje i iskustvo potporu kroz četiri
organizacijske jedinice (odjeljka) i aktivnosti u sklopu Ureda:
1. Odjeljak za razvoj i potporu znanstvenim aktivnostima i znanstvenim
časopisima
2. Odjeljak za kolaborativne projekte
3. Odjeljak za promicanje i osiguranje etičkih standarda u istraživanju
4. Odjeljak za partnerstvo u inovacijama.
Realizacija vizije (Postati globalno prepoznatljivo sveučilište predano
postizanju izvrsnosti istraživačkih aktivnosti, umjetničkog stvaralaštva i
obrazovnog iskustva čime Sveučilište postaje važan partner u pokretanju
društvenihpromjenaipoboljšanjakvaliteteživota)usvojeneStrategijomrazvoja
Sveučilišta 2016.-2020. i glavnog strateškog cilja usvojenog Istraživačkom
strategijom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016.-2020. (Uspostava Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli kao ISTRAŽIVAČKOGA centra znanstvene i umjetničke
izvrsnosti i podizanje znanstvene produktivnosti u bazi Web of Science kao
osnovnoga preduvjeta prodora Sveučilišta prema gornjem dijelu ljestvice
poretka najboljih nacionalnih, europskih i svjetskih sveučilišta u budućem
razdoblju) iziskuje provođenje i ostvarivanje usvojenih strateških prioriteta
(Prioritet 2.6. Poticati istraživačko i umjetničko stvaralaštvo uključivanjem
u programe centara i instituta i Prioritet 2.6.1. Osnivanje instituta i centara).
U Razvojnoj strategiji Sveučilišta jedna od strateških namjera je: ‘’osnažiti
znanstvena i umjetnička istraživanja’’ te primjenjivati kriterij izvrsnosti kako
u planiranju i upravljanju istraživanjima, tako i u istraživačkim kapacitetima te
Strategiji razvoja ljudskih resursa za istraživače.
Projekte koje vodi Ured za znanost i projekte Sveučilišta Jurja Dobrile
svrstavamo u nekoliko kategorija:

•• znanstveni projekti koje financira Hrvatska zaklada za
znanost;

•• međunarodni projekti,
•• projekti financirani iz ESI fondova.

Ured za strateško planiranje i
osiguravanje kvalitete
Ured za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete zajedno s Glavnim
odborom za kvalitetu, odborima za kvalitetu unutar sastavnica Sveučilišta,
Rektorom, Senatom i Sveučilišnim savjetom čini Sustav osiguravanja i
unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli čiji je cilj izgradnja
institucijskih mehanizama za kontinuirana poboljšanja svih aspekata
nastavne, znanstveno – istraživačke, umjetničke i stručne djelatnosti te
potpornih aktivnosti u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog
i stručnog razvoja svih dionika Sveučilišta. Područja vrednovanja Sustava
uključuju sva područja definirana Standardima i smjernicama za osiguranje
kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), Kriterijima
za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta, Kriterijima za
prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete
visokih učilišta u RH, unutarinstitucijskom regulativom te ostalim aktima
relevantnima za sva područja djelovanja Sveučilišta.
Ured provodi različite aktivnosti unaprjeđenja kvalitete kao što su prosudbe
i analize sustava, izrada i revizija svih dokumenata Sustava (smjernica,
kriterija, standarda, postupaka, procedura i planova aktivnosti), organizacija
i provođenje studentskih evaluacija nastave i nastavnika, postupci vezani uz
istraživanje percepcije kvalitete svih dionika Sveučilišta, pruža podršku u
provedbi postupaka vanjskog vrednovanja kao i sve poslove koji se strateški
definiraju s Upravom Sveučilišta i Glavnim odborom za kvalitetu.

Ured za studente i obrazovne programe
Ured za studente i obrazovne programe je organizacijska jedinica na
Sveučilištu koja obavlja specijalizirane administrativne poslove u svrhu
pružanja usluga obrazovanja kroz razne module Informacijskog sustava
visokih učilišta (skraćeno: ISVU), koji kao centralizirani sustav informatizira
poslovanje sa studentima na suvremen i standardiziran način te osigurava
sigurnost podataka.
Ured obavlja i druge stručne poslove opsluživanja procesa obrazovanja u
kojem su osnovni i ključni sudionici profesori i studenti, a u cilju uspješnog
odvijanja studijskih programa.
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Ovaj je ured prvi kontakt Sveučilišta sa studentima kao korisnicima
usluga visokog obrazovanja, te prva poveznica budućeg studenta s odabranim
studijskim programom, što potvrđuje njegov značaj i potrebu djelovanja na
visoko profesionalnoj osnovi, kroz stalnu primjenu pozitivnog dijaloga i
uspješne komunikacije.
Pored aktivnosti oko organizacije i provođenja upisa studenata po
objavljenom natječaju za upis u tekuću akademsku godinu, obrade
podataka o upisanim studentima i vođenja potrebnih evidencija od upisa
do završetka studija, kao osnovne zadatke Ureda valja istaknuti i stručne i
administrativne poslove u informiranosti studenata u području studentskih
prava i obveza kroz promptno rješavanje upućenih upita, dostavljenih
zamolbi za rješavanje studentskog statusa, reguliranja financijskih obveza s
osnove školarine i drugih obveza temeljem aktualnih pravilnika Sveučilišta,
te izdavanje dokumentacije vezane uz studij (razne potvrde o studentskom
statusu, prijepis ocjena, studentske iskaznice i dr.).
Neophodnost postojanja i daljnjeg razvijanja uspješne stručne podrške
studentima nameće se kao preduvjet u jačanju zanimanja studenata za
obuhvaćene studijske programe i njihove motiviranosti u radu, što je uz
visoku posvećenost profesora preduvjet postizavanja uspješnosti ishoda
učenja, te održanja i razvoja Sveučilišta.

Ured za studente s invaliditetom
Kako bi se svim studentima osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako
dostupno obrazovanje, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli osnovalo je 2020.
godine Ured za studente s invaliditetom.
Ured je namijenjen svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja
ili poremećaja, bez obzira na rješenje o utvrđenom postotku
tjelesnoga oštećenja, imaju stalne, povremene ili privremene teškoće
u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti i to studentima s:
motoričkim poremećajima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha,
kroničnim bolestima, psihičkim bolestima i poremećajima, teškoćama u
učenju (disleksija, disgrafija, ADHD) te s ostalim zdravstvenim stanjima ili
teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.
U svrhu planiranja aktivnosti, Ured prikuplja informacije o studentima s
invaliditetom i izrađuje bazu podataka.

Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka
i poštuje njihovo pravo na izbor.

Sveučilišni računski i informacijski centar (SRIC)
Sveučilišni računski i informacijski centar (SRIC) osnovan je 2019.
godine na temeljima dotadašnje Službe za informatičku potporu sa zadaćom
da bude glavni nositelj potpornog procesa u području informacijsko
komunikacijskih tehnologija Sveučilišta.
SRIC je ustrojbena jedinica Sveučilišta koja obavlja sve stručne poslove
informacijske potpore, razvoja informacijskih sustava, upravljanja
računalnom mrežom, upravljanja podatkovnim centrom, nadzora nad
informacijskom sigurnošću, tehnološke potpore nastavi i e-obrazovanju,
organizaciji nastave, organizacijom zajedničkih računalnih resursa djelujući
kao sučelje prema republičkim (kao što su SRCE i CARNet) i svjetskim
nositeljima IKT servisa i servisa u oblaku. SRIC svoju potporu daje svim
ostalim sastavnicama i ustrojbenim jedinicama Sveučilišta, studentima,
nastavnicima i ostalom osoblju, ali posebno treba napomenuti suradnju s
Uredom za studente i nastavne programe, suradnju u nastavi u svim oblicima
(u dvoranama i laboratorijima, hibridno i po potrebi udaljeno) te pružanje
informacijskih servisa svim dionicima procesa kroz web, nastavnički i
studentski intranet i helpdesk.

Centar za kompetencije u obrazovanju (CKUO)
Centar za kompetencije u obrazovanju osnovan je kao sastavnica
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2013. godine. Osnivanje Centra ima uporište
u nekoliko strategija i smjernica koje se odnose na cjeloživotno učenje:

•• razvojnoj strategiji Sveučilišta Jurja Dobrile,
•• strategiji obrazovanja odraslih Vlade RH ,
•• smjernicama za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i
tehnologije Ministarstva znanosti i obrazovanje RH,

•• strategijama obrazovne suradnje Republike Hrvatske i
Europske unije.
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U sklopu CKUP djeluju:
1. Program stjecanja pedagoških kompetencija
2. Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i
suradnike u nastavi
3. Cjeloživotno usavršavanje sveučilišnih nastavnika i nastavnica.

Program stjecanja pedagoških kompetencija
Program stjecanja pedagoških kompetencija program je cjeloživotnoga
stručnog usavršavanja koji omogućuje odraslima s prethodno stečenom
diplomom preddiplomskog i diplomskog studija ili visokoškolskim
(četverogodišnjim) i višim (dvogodišnjim) obrazovanjem, stjecanje
kompetencija potrebnih za rad u nastavničkoj struci. Ovim se Programom
osigurava stjecanje potrebnih 55 ECTS-a iz područja pedagoških
kompetencija. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(čl. 105, NN br. 87/08) propisuje da poslove učitelja predmetne nastave u
osnovnoj i nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati
osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste
odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se
stječe najmanje 180 ECTS bodova i ima potrebno pedagoško-psihološkodidaktičko-metodičko obrazovanje (skraćeno: pedagoške kompetencije)
kojim se stječe 55 ECTS bodova.

Program stjecanja pedagoških kompetencija
za strukovne učitelje i suradnike u nastavi
Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i
suradnike u nastavi program je cjeloživotnoga stručnog usavršavanja koji
traje jednu akademsku godinu.
Prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija
za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, ovim se Programom osigurava
stjecanje potrebnih 60 ECTS-a iz područja pedagoških kompetencija.
Prema istoj Odluci osobe koje su stekle pedagoške kompetencije
programima pedagoško-psihološke izobrazbe prije donošenja Programa

stjecanja pedagoških kompetencija strukovnih učitelja i suradnika u
nastavi, nisu dužne upisivati Program stjecanja pedagoških kompetencija
za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

Centar za razvoj karijera Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli
Centar za razvoj karijera Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli djeluje kao
posrednik između studenata i poslodavaca s krajnjim ciljem povećanja
efikasnosti i učinkovitosti zapošljavanja mladih tijekom i nakon studija.
Pritom se studentima nudi asistencija u svim fazama istraživanja karijere te
planiranje i razvoj karijera od početka studija pa nadalje. Centar posreduje
između poduzeća s kojima uspješno surađuje i studenata na način da iste
umrežuje, objavljuje natječaje za posao, organizira stručne prakse i gostujuća
predavanja te održava radionice sa studentima na temu sastavljanja
životopisa i tržišta rada općenito. Životopisi studenata pohranjuju se u
bazu podataka Centra, kao i natječaji poslodavaca, sa svrhom pretrage
odgovarajućih te slanja životopisa potencijalnih kandidata poslodavcima.
Među rezultatima rada Centra za razvoj karijera može se istaknuti uspješno
zapošljavanje najčešće apsolvenata i diplomiranih studenata (Alumni).
Uspješna suradnja Centra za razvoj karijera postoji i s drugim karijernim
centrima u Hrvatskoj i šire, s ciljem dijeljenja iskustava i znanja te doprinosa
jačanju svijesti o važnosti uloge karijernih centara.
Važnost jačanja inovativnosti i poduzetničkih vještina među
mladima istaknuta je i putem međunarodnog projekta DA-SPACE - Open
Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership
in Danube Region, s dvanaest partnera iz sedam europskih zemalja Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Bugarska, Češka, Srbija i Hrvatska, a
koji je sufinanciran iz Interreg Dunavskog Transnacionalnog programa.
Projektom se uspostavilo sedam tzv. Open Innovation Lab-a u sedam
regija radi poticanja inovacija u dunavskoj regiji. Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli je, uz podršku Istarske županije, uspostavilo inovacijski laboratorij,
u kojem poduzeća/visokoškolske ustanove/jedinice lokalne samouprave
definiraju realne poslovne probleme koji su upućeni mladim talentima
na rješavanje. Mladi talenti u laboratoriju mogu testirati svoje ideje te
putem edukacija jačati svoje poduzetničke vještine. Projekt DA-SPACE
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promovira interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju i usmjeren je na
povezivanje akademskog, gospodarskog, istraživačkog i javnog sektora te
stvaranje inovativnog i tehnološki razvijenog okruženja. Centar podupire
rad inovacijskog laboratorija te promovira aktivnosti i važnost istog među
partnerima s kojima uspješno surađuje.

Mandat predstavnika studenata traje dvije (2) godine, a mandat izvršnih
funkcija (predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, voditelji ureda itd.)
jednu (1) godinu.
Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu djelovanje studenata u tijelima
uprave Sveučilišta i njegovih sastavnica, te briga o:

•• ustroju i provedbi studentskih programa na području

Psihološko savjetovalište za studente
Pri Sveučilištu djeluje psihološko savjetovalište za studentice i studente
čiji je osnovni zadatak pružiti podršku, pomoć i poticaj studenticama i
studentima tijekom studija u svim onim područjima koja u tom razdoblju
učenja i odrastanja postaju vrlo važna. To je prije svega prilagodba na studij,
okolinu, novi način života. Zatim, savjetovanje omogućuje edukaciju
studenata i studentica iz raznih područja potrebnih za uspješno studiranje kao
što su komunikacijske i socijalne vještine, strategije učenja, organizacijske
sposobnosti, prevladavanje ispitne anksioznosti i slično. Svrha savjetovanja
je povećanje osobnog zadovoljstva, osobne kompetentnosti i akademskog
uspjeha studentica i studenata.
Rad sa studentima i studenticama temelji se na načelima otvorenosti,
dostupnosti i povjerljivosti. Posebna se pažnja posvećuje inkluziji studentica
i studenata s posebnim potrebama u nastavni proces i visoko obrazovanje na
Sveučilištu te prilagođavanju uvjeta studiranja njihovim potrebama.

Studentski zbor, aktivnosti studenata
i podrška studentima
Studentski zbor je studentska organizacija čija su prava i obaveze uređene
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, Zakonom
o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta
u Puli.Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nestranačko je,
nezavisno i nepolitičko izborno predstavničko tijelo studenata Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli, a čine ga studenti izabrani na izborima za članove
Studentskog zbora.

visoke naobrazbe, znanosti, kulture, sporta, tehničke
kulture i drugih područja od interesa za studente
Sveučilišta,

•• ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno –
ekonomski položaj studenta na Sveučilištu,

•• imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih
studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima
sudjeluju predstavnici studenata Sveučilišta,

•• donošenju plana i programa rada Studentskog zbora,
•• imenovanju studentskog pravobranitelja,
•• davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju socijalnog i
ekonomskog položaja studenata Sveučilišta,

•• davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od
interesa za studente Sveučilišta.

Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama,
Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili drugim općim aktima
Studentskog zbora određene su i druge zadaće.
U svrhu lakšeg ostvarivanja navedenih ciljeva i zadaća, Studentski
zbor formirao je urede za kulturu, sport, zabavu, znanstveno – izdavačku
djelatnost i financije. U rad ureda mogu se uključiti sve studentice i studenti,
neovisno o polju svoga studija.
Osim što Studentski zbor ima obvezu prema Sveučilištu, trudom i radom
pridonosi i svojoj zajednici uključujući se u različite projekte.
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Studentski pravobranitelj

Ured za sport

Projekt uvođenja studentskoga pravobranitelja počeo je 2001. godine
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osmislili su ga studenti koji su tada
djelovali u studentskoj udruzi sociologa „Diskrepancija“. Punih je šest
godina bilo potrebno da projekt pravobranitelja dođe od ideje do zakonske
regulative. Godine 2007. postao je dijelom novoga Zakona o Studentskom
zboru i studentskim udrugama. Tim je zakonom određeno da svaki
fakultet mora izabrati po najmanje jednoga studentskog pravobranitelja.
Studentskoga pravobranitelja izabire Studentski zbor na mandat od godinu
dana, a ista se osoba na to mjesto može izabrati najviše dva puta. Budući
da još ne postoji pravilnik o radu studentskoga pravobranitelja, jedina su
prava i obveze one koje su definirane u Članku 17. Zakona o Studentskom
zboru i drugim studentskim udrugama. Naime, prema spomenutomu
članku, pravobranitelj prima pritužbe studenata i raspravlja s nadređenim
tijelima o pojedinom problemu. Savjetuje studente kako da ostvare svoja
prava. Posreduje pri rješavanju eventualnih problema ili kršenja prava
studenata. Može sudjelovati u stegovnim postupcima koji uključuju
studente. Prilikom rješavanja tih problema pravobranitelj komunicira
vertikalno prema postojećoj hijerarhiji na Sveučilištu, tj. od profesora do
rektora. Za sada to su samo opće smjernice koje služe kao temelj djelovanja
studentskoga pravobranitelja. Kada na svim sveučilištima u Hrvatskoj budu
izabrani, zakonom predviđeni, pravobranitelji, počet će izrada konkretnoga
pravilnika.
Uza sva nabrojena prava i obveze, pravobranitelj može savjetovati
i sveučilišna tijela u mogućnostima izmjena postojećih akata u svrhu
poboljšanja nastavnoga procesa ili administrativnih poslova na Sveučilištu.
Kako se svakodnevno susreće s problemima studenata na svim odjelima,
vrlo je dobro upoznat s problemima koji se javljaju u praksi. Prisutnost
studentskoga pravobranitelja na sveučilištu veoma je korisna jer uvelike
pomaže studentima, ali i administraciji.

Sport u akademskom okruženju osigurava cjeloviti razvoj mladih ljudi
koji razvijajući svoje intelektualne i moralne karakteristike ne zanemaruju
tjelesnu komponentu ljudskog bića. Igra važnu ulogu pri socijalnoj i
akademskoj integraciji, kreiranju sveučilišnog identiteta i zbližavanja svih
dionika akademske zajednice.
Na Sveučilištu Jurja Dobrile sport predstavlja najveću izvannastavnu
aktivnost koja uključuje preko 500 studenata. Studenti mogu izabrati
između rekreativnog i natjecateljskog sporta, gdje je rekreativni oblik
svakako dostupan svima, dok natjecateljski okuplja najbolje sportaše našeg
Sveučilišta te im omogućava da odmjere snage na državnim i međunarodnim
natjecanjima u idućim sportskim disciplinama: futsal, košarka, rukomet,
odbojka, tenis, stolni tenis, plivanje, šah, atletika, skijanje te judo i karate.
Bitno je naglasiti kako je natjecateljski sport polučio iznimne uspjehe
u proteklih 15 godina, od kojih su svakako najznačajnije titule svjetskih
prvaka prema organizaciji IUSC u muškoj košarci 2017., te ženskom
rukometu 2019. godine.
Prepoznavanjem koristi bavljenja sportom, tjelesnog vježbanja te
pozitivnih učinaka koje imaju na zdravlje i kvalitetu života, Sveučilište
Jurja Dobrile zagovornik je ideje sportskog života u akademskoj te lokalnoj
zajednici.
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Što studenti kažu o nama
Luka Škabić:
Znanje, kreativnost, umrežavanje sve su to karakteristike koje opisuju FET.
Putem svojeg profesionalnog i kvalitetnog osoblja, pozitivnom suradnjom kako
na regionalnoj tako i međunarodnoj okolini te omogućavanjem mobilnosti
studiranja diljem svijeta, FET stvara mlade kompetentne ljude koji su spremni
na izazove i rad u struci. I zato sam izabrao FET!
Valentina Mršić:
Filozofski fakultet u Puli nudi mogućnost jednopredmetnoga i dvopredmetnoga
studija. Pozitivne strane studiranja na ovome fakultetu su studiranje u manjim
studijskim grupama, individualni pristup profesora svakome studentu,
mogućnost učenja više jezika, kvalitetna predavanja, razne jezične radionice,
stjecanje nastavničkih kompetencija u sklopu dodatnoga edukacijskoga paketa
te mnoštvo prednosti koje nudi Filozofski fakultet u Puli.
Ines Pruginić, Matea Selimović i Patricia Verko, Učiteljski fakultet:
Sunce, more, zabava i učenje, sve su to čari studiranja u Puli. Studijske grupe su
posložene tako da odnos studenata i profesora omogućava kvalitetnu nastavu,
ali i bolji odnos sa samim profesorima. Još kada s veseljem odlazite na fakultet,
čini vam se da ne može bolje!
Klara Tuličić:
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u prethodnih
nekoliko godina uz znanje, iskustvo i prijateljstva otvorio mi je i brojne
poslovne prilike, projekte od visokih važnosti za osobni i profesionalni razvoj
te kontakte za cijeli život. Interdisciplinarni studij odličan je spoj društvenih
i humanističkih znanosti zbog čega smatram svoje kolege i sebe izrazito
prilagodljivim budućim stručnjacima u kulturnom turizmu. Na tržištu rada
već sada imamo različite prilike i ponude, a neke od njih su pokrenute upravo
projektima u suradnji našeg Fakulteta, studenata i poduzeća.

Lana Živčić:
Kada stanem na pozornicu, sjetim se zašto sam upisala Muzičku akademiju
u Puli. To je postao izbor mog života u kojem sam dobila profesore pune
razumijevanja i podrške te znanja koje sam tražila. Fakultet, ali i sam grad Pula
pokazali su kako im je stalo do svojih studenata omogućavajući nam brojne
seminare, radionice i nastupe koji se pamte. Kada bih opet birala, sigurno bih
izabrala studiranje u Puli.
Clara Coslovich:
Studentica sam treće godine Znanosti o moru. Ovo je bio moj prvi izbor, iako
sam prvobitno bila skeptična, ovaj studij je nadmašio moja očekivanja. Jako
nas je malo na godini, pa se profesori mogu svakome posvetiti individualno
i u potpunosti. Profesori koji drže kolegije se aktivno bave znanošću, što mi
je izuzetno bitno, jer na taj način program može biti u skladu s najnovijim
znanstvenim trendovima. Ovaj studij bih preporučila svakome tko želi
steći znanja o biologiji, fizici i kemiji mora, kao i biti odlično pripremljen za
diplomski studij svih prirodoslovnih znanosti u Hrvatskoj, ali i inozemstvu.
Mateja Kurilić:
Odabirom računarstva na Tehničkom fakultetu omogućen mi je razvoj
mojih daljnjih zanimanja i vještina u mom rodnom gradu! Računarstvo u
Puli je postojalo od njenih samih začetaka u obliku odjela unutar tadašnjih
brodogradilišta, no upisom ovoga faksa otvaraju mi se prilike na potpunoj
edukaciji i kasnijem usavršavanju koje prije nismo imali. Kako je smjer izrazito
nov, neke sitnice se uvijek daju doraditi, no sve u svemu otvaranjem ovoga
studija otvorit će se i mnoge prilike za računarce u Puli u budućnosti jer se
time spajaju mladi i sposobni kadrovi sa znanjem i prilikama profesionalnih i
stručnih predavača. Takva kombinacija energije i znanja može rezultirati samo
vrhunskim rezultatima za koje ne sumnjam da će ubrzo početi stizati!
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Matija Jurcan:
Tehnički fakultet u Puli je najmlađa sastavnica Sveučilišta ustrojena 2020.
godine. Neovisno o epidemiološkoj krizi iznimno mi je zadovoljstvo ukazati
na ubrzani razvoj Sveučilišta u STEM području. STEM područja su započela
2016. godine no svoj puni procvat mogu očekivati tek u bližoj budućnosti, a
osnivanjem Tehničkog fakulteta Pula – TFPU započinje nova era znanosti
i suradnje s industrijom u Puli! Uska suradnja industrije i fakulteta nam
omogućava iznimne prilike na tržištu rada i nevjerojatne prilike za razvoj
ideja i kasnije samozapošljavanje koje smo samo mogli sanjati do pred koju
godinu, zbog toga smatram odabir ovog fakulteta kao pun pogodak za svakog
perspektivnog inovatora i inženjera kao i obavezno sudjelovanje na što većem
broju izvannastavnih projekata čime nadopunjujemo svoj profesionalni razvoj
prema uspjehu.
Vlatka Rubil:
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo u Puli u trajanju od tri godine nudi
mogućnost redovnog i izvanrednog studiranja tijekom kojeg studenti stječu
180 ECTS bodova te završetkom istog naziv prvostupnik / prvostupnica
sestrinstva. Studij se sastoji od sveukupno šest semestara te sadrži teoretski
dio kojim se stječu određena znanja i praktični dio pri kojem studenti stječu
kvalitetne vještine. Odrađivanje kliničke prakse provodi se u Općoj bolnici Pula
gdje studenti stječu iskustvo za daljnji samostalni rad kao budući prvostupnici
sestrinstva. Studij također nudi mogućnost odlaska, ali i samog sudjelovanja
na međunarodnim konferencijama s radovima u suradnji s mentorima kao
dodatan oblik kvalitetnog stjecanja novih znanja i iskustava. Isto tako, ističe
se i Festival znanosti, program gdje studenti timskim radom na kreativan
način mogu prikazati vlastite radove te samostalno pridonijeti u poticanju i
informiranju društva o znanstvenim aktivnostima i rezultatima na području
znanosti. Uz studiranje na Preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo,
poziva koji traje cijeli život, studenti imaju mogućnost boraviti i steći iskustvo
u najvećem gradu Istarske županije, Puli, kojeg krasi bogata povijest i kulturna
vrijednost još iz rimskoga doba.

Ana Subašić:
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo u Puli jedan je od novijih studija
u Hrvatskoj. Četvrtu godinu za redom, trudi se svakoga dana, studentima
pružiti najbolje. Tijekom tri godine redovitog ili izvanrednog studiranja,
studenti stječu 180 ECTS bodova te završetkom istog stječu naziv Prvostupnik/
Prvostupnica sestrinstva. Pojedini studenti smatraju kako je put dug, no
vjerujte mi, isplativ je. Svi usmeni ili pismeni ispiti, praktične vježbe u
novoopremljenom kabinetu ili u Općoj bolnici Pula osmišljeni su kako bi Vam
pomogli u izgradnji kompetencija koja svaka medicinska sestra/ medicinski
tehničar moraju posjedovati. Nakon završetka studija, možete biti sigurni
kako ćete svojim znanjem i vještinama koje ste stekli tijekom studiranja,
biti rame uz rame sa bilo kojim završenim Prvostupnikom/ Prvostupnicom
sestrinstva iz Hrvatske. Studenti preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo
na prvom su mjestu. Studij otkriva Vaše skrivene talente, pa tako ukoliko ste
kreativni, marljivi, volite druženje i putovanje, ali i pisanje radova na pravom
ste mjestu. Naime, studij nudi mogućnost sudjelovanja na Festivalu znanosti i
međunarodnim konferencijama s radovima u suradnji s odličnim mentorima
koji su uvijek tu za Vas. Ne smijemo zaboraviti spomenuti i društveni život nas
studenata. Pula je jedan od studentskih gradova. Imamo odličnu mogućnost
boravka u Studentskom domu ili privatnom smještaju, svježe skuhanu hranu
u Studentskom restoranu te puno kafića uz prekrasni pogled na more.
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Popis studijskih programa
SASTAVNICA /
NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

VRSTA STUDIJSKOG PROGRAMA

TRAJANJE

ECTS

AKADEMSKI NAZIV

3

180

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) ekonomije
sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) ekonomije

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”
Primijenjena ekonomija
Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski
management, Management i poduzetništvo,
Marketinško upravljanje, Informatički
menadžment, Turizam

preddiplomski sveučilišni studij
preddiplomski sveučilišni studij

Primijenjena ekonomija; Poslovna ekonomija;
smjerovi: Financijski management, Management
i poduzetništvo, Marketinško upravljanje,
Informatički menadžment, Turizam i razvoj

diplomski sveučilišni studij

2

120

magistar/magistra ekonomije
magistar/magistra poslovne ekonomije

Ljudski resursi i društvo znanja

poslijediplomski specijalistički studiji

1

60

sveučilišni/a specijalist/specijalistica ljudskih resursa
i društva znanja

Europske integracije, regionalni i lokalni
ekonomski razvoj

poslijediplomski specijalistički studiji

1

60

sveučilišni/ a specijalist/ specijalistica europskih,
integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja

Marketing usluga

poslijediplomski specijalistički studiji

1

60

sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketinga usluga

Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

poslijediplomski sveučilišni studiji

3

180

doktor/ica znanosti, područje društvenih znanosti, polje
ekonomija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (na
hrvatskom i talijanskom jeziku)

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/na prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) predškolskog odgoja

Učiteljski studij (na hrvatskom i talijanskom jeziku)

integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij

5

300

magistar/magistra primarnog obrazovanja

Nove paradigme obrazovanja

poslijediplomski sveučilišni studiji

3

180

doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti,
polje pedagogija

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
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preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) edukacije hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) hrvatskog jezika i književnosti; sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
edukacije hrvatskoga

Povijest (jednopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) povijesti

Povijest (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) povijesti

Japanski jezik i kultura (jednopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) japanskog

Japanski jezik i kultura (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) japanskog

Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti

Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti; sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
edukacije talijanskog

Jezična i interkulturalna medijacija

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) jezične i interkulturalne medijacije

Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) latinskog jezika i književnosti

Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) engleskog jezika i književnosti

Arheologija (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

90

sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) arheologije
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Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni);
smjerovi: nastavnički, znanstveni

diplomski sveučilišni studij

2

120

magistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti; magistar/
magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer:
nastavnički

diplomski sveučilišni studij

2

60

magistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti; magistar/
magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

Povijest (jednopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

2

120

magistar/magistra povijesti

Povijest (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

2

60

magistar/magistra povijesti

Japanski jezik i kultura (jednopredmetni); smjer
nastavnički

diplomski sveučilišni studij

2

120

magistar/magistra japanologije; magistar/magistra
japanologije i edukacije japanskoga jezika

Japanski jezik i kultura (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

2

60

magistar/magistra japanologije

Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

2

120

magistar/magistra talijanskog jezika i književnosti

Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

2

60

magistar/magistra talijanskog jezika i književnosti; magistar/
magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti

Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

2

60

magistar/magistra latinskog jezika i književnosti

Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske jezičnosti

poslijediplomski i specijalistički studij

1

60

sveučilišni/a specijalist/specijalistica hrvatsko-talijanskoga
prevođenja
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Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Kultura i turizam

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) kulture i turizma

Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura
(dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kulture i turizma i
talijanskog jezika i kulture

Kultura i turizam

diplomski sveučilišni studij

2

180

magistar/ magistra kulture i turizma

Informatika

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) informatike

Informatika; smjerovi: Informatika i Nastavni smjer
informatike

diplomski sveučilišni studij

2

120

magistar/magistra informatike; magistar/magistra edukacije
informatike

Klasična harmonika, solo pjevanje, klavir

preddiplomski sveučilišni studij

4

240

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) muzike

Glazbena pedagogija

preddiplomski sveučilišni studij

4

240

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) glazbene pedagogije

Klasična harmonika, solo pjevanje, klavir

diplomski sveučilišni studij

1

60

magistar/magistra muzike

Klasična harmonika

poslijediplomski specijalistički studiji

2

120

sveučilišni /a specijalist/specijalistica
klasične harmonike

Fakultet informatike

Muzička akademija u Puli
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preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica struke znanosti o
moru (univ. bacc. mariscient.)

Proizvodno strojarstvo

diplomski diplomski stručni studij

2

120

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) inženjer/ inženjerka strojarstva

Računarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

3

180

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka
računarstva

Strojarstvo

diplomski sveučilišni studij

3

180

magistar inženjer/magistra inženjerka stojarstva

preddiplomski stručni studij

3

180

stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sestrinstva

Fakultet prirodnih znanosti

Znanost o moru

Tehnički fakultet

Medicinski fakultet

Sestrinstvo

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pula, Hrvatska
t. +385 (0)52 377 000
f. +385 (0)52 216 416 
e: ured@unipu.hr

https://www.unipu.hr

Pratite nas na društvenim mrežama

