
Šest vrsta stipendija
   
    Senat Sveučilišta jučer je prihvatio i
program za stipendiranje studenata, kao i
nove mjere za poboljšanje sustava
stipendiranja na Sveučilištu u Rijeci i
prijedlog projekta financiranja stipendija u
iznosu od 1,2 milijuna kuna. Novi sustav
stipendiranja podrazumijevat će šest
vrsta stipendija, kao i smanjenje broja
stipendija koje se dodijeluju za izvrsnost,
na uštrb stipendija od strateškog značaja
za Sveučilište, koje uključuju školavanje
za deficitarna zanimanja.
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SENAT PODRŽANA INICIJATIVA O ULASKU NOVE SASTAVNICE U SVEUČILIŠNE REDOVE

KBC postaje dio Sveučilišta

Riječ je o ideji koja postoji već dugo, a jučerašnjom odlukom Senata učinjen je prvi formalan korak u njenoj realizaciji. Kada će se
pripojenje realizirati prvenstveno ovisi o postojanju političke volje, rekao je rektor Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici podržao
inicijativu da se KBC Rijeka pripoji Sveučilištu i postane njegova
sastavnica. Pojašnjavajući kako je riječ o ideji koja već dugo postoji rektor
prof. dr. Pero Lučin ističe da je jučerašnjom odlukom Senata učinjen prvi
formalan korak u njenoj realizaciji, a kada će se pripojenje realizirati
prvenstveno ovisi o postojanju političke volje.
    – Ukoliko bude postojala politička volje spajanje Sveučilišta i KBC-a vrlo
brzo će se realizirati. Međutim, tu se ne radi samo o priključenju KBC-a
Sveučilištu, već i o stvaranju novog programa rada. To je jedan dugi
proces, koji se jučer otvorio, a ojačat će snagu i Sveučilišta i KBC-a, ističe

rektor.
    Dodajući kako je riječko Sveučilište prvo u Hrvatskoj pokrenulo takvu inicijativu rektor ističe kako se već
dugo gubi vrijeme na održavanje sustava koji ne može opstati, a kao jedan od razloga spajanja tih ustanova
ističe stvaranje Sveučilišne bolnice.

    – To je koncept koji podrazumijeva uvođen je sveučilišnih
standarda u KBC. Indirektno, KBC je i sada priključen Sveučilištu
preko Medicinskog fakulteta, međutim Sveučilišna će bolnica imati
nekoliko »udarnih« pravaca usmjerenih na razvoj istraživanja i
zdravstveni turizam. Ono što treba naglasiti jest da to neće dovesti
u pitanje liječenje građana. Drugi razloga za spajanje je što je KBC
nastavna baza Sveučilišta. Imamo Medicinski fakultet, Fakultet za
zdravstveni turizam, Odjel za biotehnologiju, studij psihologije, a
planiramo i pokretanje studija farmacije, pojašnjava prof. dr. Lučin.
    Spajanjem KBC-a i Sveučilišta stvorit će se cjelina s pet tisuća
zaposlenih i 1.500 stručnjaka, a na pitanje ima li jučer pokrenuta
inicijativa veze s uvođenjem centraliziranog sustava obračuna
plaća čije bi uvođenje dovelo u problem profesore i predavače na
Medicinskom fakultetu koji rade i u KBC-u, jer više neće biti
moguće primanja cijele plaće za rad u bolnici i još do 50 posto

plaće za posao na fakultetu, rektor ističe kako je centraliziran obračun plaća obavijen valom misterije. Odgovor
na mogućnost da Medicinski fakultet zbog tog sustava ostane bez dijela kadra, zaključuje prof. dr. Lučin,
upravo je u stvaranju Sveučilišne bolnice i spajanju Sveučilišta i KBC-a.
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