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SPORAZUM SVEUČILIŠTE I INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Zajedničkim projektima do novca iz EU fondova
Potpisivanjem sporazuma želimo otvoriti mogućnost da se cijeli Institut implementira u sustav doktorskih studija, ističe rektor
Lučin

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ
RIJEKA » Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin jučer je potpisao
sporazum o suradnji s dr. Anom Lucić Vrdoljak, ravnateljicom Instituta za
medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. Cilj sporazuma je
kontinuirano poticanje mobilnosti nastavnika i znanstvenika, a posebice
znanstvenih novaka u okrupnjivanju znanstveno-obrazovnih potencijala
društva, a u okviru novog punopravnog članstva Hrvatske u EU. U tom
smislu zajednički će se uspostaviti i Centar izvrsnosti po međunarodnim kriterijima, a naglašavajući kako se
radi o drugom po veličini medicinskom institutu u Hrvatskoj, rektor je najavio skoro potpisivanje sličnog
sporazuma i s Institutom »Ruđer Bošković«.
Dodajući da je jučerašnje potpisivanje sporazuma zapravo samo formaliziranje već uspostavljanje suradnje,
prof. dr. Lučin je istaknuo da će Institut sudjelovati u radu doktorske škole Sveučilišta koja je u pripremi.
– Znanstvenici Instituta već sudjeluju u u radu studija biotehnologije, a neki od njih izabrani su i u
znanstvena zvanja Sveučilišta. Potpisivanjem sporazuma želimo otvoriti mogućnost da se cijeli Institut
implementira u sustav doktorskih studija. Naime, instituti nemaju mogućnost organizacije doktorskih studija, a
s druge strane Institut raspolaže certificiranim laboratorijima specijaliziranim u određenim segmentima,
pojasnio je rektor.
S činjenicom da će potpisani sporazum donijeti korist i jednoj i drugoj strani, složio se i pomoćnik
ravnateljice Instituta prof. dr. Radovan Fuchs najavivši i zajedničko prijave projekata za europske fondove.
Osvrćući se pak na posljednju sjednicu Senata, rektor je najavio kako će se 6.2 milijuna kuna, koliko je riječko
Sveučilište dobilo iz državnog propračuna za provedbu istraživanja, dijeliti putem javnih natječaja. Riječ je o
sredstvima koja će se dodjeljivati znanstvenicima koji već imaju pokrenuta istraživanja, ali i mladim
istraživačima koji tek kreću u projekte.
– Paralelno se znanstvenicima nude i potpore Hrvatske zaklade za znanost. Sveukupno će se u Hrvatskoj
za znanstvena istraživanja izdvojiti sto milijuna kuna. Riječ je o iznosu koji je dimenzioniran za sustav kakav
smo imali prije 15 godina. Od tada se sustav udvostručio. Sada bi za potrebe pokrivanja materijalnih troškova
istraživanja trebalo 200 do 300 milijuna kuna, kazao je rektor.
Dodajući kako je Senat usvojio i Naputak o formiranju sveučilišnih centara čija je svrha usustaviti strukturu
sveučilišnih centara, prof. dr. Lučin je najavio i skoro osnivanje Centra za istraživanje industrijske baštine koji
prema njegovoj ocjeni Rijeci nedostaje.
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