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POTVRDA VRIJEDNOSTI Pomorski i povijesni muzej nastavna baza Filozofskog fakulteta

Kvalitetna priprema »
studenata povijesti za
izlazak na tržište rada

Kod nas će
proći rad u
Muzeju u svakom
segmentu, nastojat
ćemo im prenijeti što
više znanja, pa i o
tome kako isfinancirati
projekte, a proći će i
naše dislocirane zbirke
– Memorijalni centar
Lipa pamti te Muzejsku
zbirku Kastavštine

Suradnjom pokrenutom za potrebe diplomskog studija Odsjeka za povijest »Povijest
i interpretacija baštine«, omogućit će se da Muzej povezivanjem teorije i prakse
organizira izvođenje stručne prakse u svrhu stjecanja praktičnog znanja studenata

Nikolina Radić Štivić,
ravnateljica Pomorskog
i povijesnog muzeja

prosječno je kroz Muzej prošlo
oko dvadeset i pet studenata.
– Naša je želja da omogućimo kvalitetnu pripremu studenata za tržište rada. Kod nas će
proći rad u Muzeju u svakom
segmentu, nastojat ćemo im
prenijeti što više znanja, pa i
o tome kako isfinancirati projekte, a proći će i naše dislocirane zbirke – Memorijalni
centar Lipa pamti te Muzejsku zbirku Kastavštine, kazala je ravnateljica Radić Štivić.

RIJEKA - Na prijedlog Filozofskog fakulteta Senat
Sveučilišta u Rijeci je nedavno, krajem siječnja ove
godine, donio odluku da se
Pomorskom i povijesnom
muzeju Hrvatskog primorja
te Državnom arhivu u Rijeci
dodijeli status Stručne baze Sveučilišta. Ta je suradnja, kako je istaknuo župan
Zlatko Komadina, potvrda
vrijednosti rada tih institucija, posebice Pomorskog i
povijesnog muzeja te Filozofskog fakulteta.
– Moram naglasiti da Primorsko-goranska županija
ima izvrsnu i široku suradnju s našim Sveučilištem, a
s ovim statusom Pomorski i
povijesni muzej jača suradnju s Filozofskim fakultetom
na način da postaje nastavna
baza fakulteta za provođenje stručne nastave. Takvu
su suradnju već uspostavile i županijske zdravstvene
ustanove koje su nastavna
baza Medicinskom fakultetu. Rekao bih da pokazujemo
hrvatskoj javnosti nadstandard u obrazovnom procesu

M. GRACIN

Ervin PAVLEKOVIĆ

Nikolina Radić Štivić, Sonja Šišić, Zlatko Komadina i Ines Srdoč-Konestra

na Sveučilištu. Vjerujem da
će ovdje mnogi studenti steći kvalitetna stručna znanja
koja će im služiti u njihovu
daljnjem životu i radu, rekao
je župan Komadina.
Znanost i struka
Dekanica Filozofskog fakulteta Ines Srdoč-Konestra istaknula je, u svoje i
u ime rektorice Snježane

Prijić-Samaržija, zadovoljstvo zbog ovog koraka dalje u dugogodišnjoj suradnji
Filozofskog fakulteta te Pomorskog i povijesnog muzeja koja je sada i propisana,
tj. uređena pravima i obavezama. Kako je pojasnila,
na temelju kontinuiranih
istraživanja među diplomiranim studentima koji uvijek
ističu nedostatak praktičnih

sadržaja, fakultet se odlučio institucijski formalizirati
suradnju dvaju institucija,
stoga će se u Muzeju moći
provoditi dijelovi kolegija,
istraživanja za diplomske
radove, no i rad na nekome
fundusu, čime se proširuju mogućnosti studenata i
studijskog programa. Ovakav regulirani vid suradnje
između znanosti i struke

bit će nužan za sve buduće
studijske programe kako bi
mladi ljudi bili što prije osposobljeni za rad, pojasnila
je dekanica Srdoč-Konestra.
Ravnateljica Pomorskog
i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Nikolina Radić Štivić napomenula
je da suradnja Muzeja i Filozofskog fakulteta postoji već
niz godina, a od 2015. godine

Konkurentni na tržištu
Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskoga primorja te Sveučilište ovom će suradnjom, pokrenutom prvenstveno za potrebe novog diplomskog studija
Odsjeka za povijest »Povijest i
interpretacija baštine«, no i za
druge srodne studije na tome
fakultetu, omogućiti da Muzej,
kao stručna baza, povezivanjem
teorije i prakse organizira izvođenje stručne prakse u svrhu
stjecanja praktičnog znanja
studenata, nakon koje će se studenti moći snalaziti u radnim
procesima, radnom okruženju
te će moći primijeniti teorijsko
znanje u praktičnome radu, a
u konačnici će postati konkurentni na tržištu rada.

Predstavljen udžbenik grupe autorica »Europsko privatno pravo: Posebni dio«, jedinstven na u Hrvatskoj i regiji

RIJEKA - »Europsko privatno pravo: Posebni dio« naziv
je udžbenika autorica Emilije
Mišćenić, Ivane Kunde, Vlatke
Butorac Malnar, Danijele Vrbljanac i Sandre Winkler. Udžbenik je u organizaciji Zavoda
za europsko i poredbeno pravo
Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Rijeci predstavljen jučer, na
dan kada su u Europskoj uniji
postavljeni ciljevi ostvarenja
unutarnjeg tržišta i otklanjanja
razlika u propisima država članica usklađivanjem prava, odnosno harmonizacijom. Riječ
je o udžbeniku koji je nastavak
izdanja »Europsko privatno
pravo – opći dio« i kao takav
jedinstven je i prvi udžbenik o
europskom privatnom pravu
na području Hrvatske i regije.
U posebnom dijelu udžbenika
autorice naglasak stavljaju na
izvore prava Europske unije i
s njima harmonizirane hrvatske propise koji predstavljaju
jezgru europskog privatnog

S. DRECHSLER

Odličan suputnik ne samo studentima nego i praktičarima

Emilija Mišćenić, jedna od autorica udžbenika

prava. Naglašavajući kako je
autorica prvog dijela Emilia
Mišćenić za taj udžbenik nedavno nagrađena državnom
nagradom »Ivan Filipović«,
dekanica Pravnog fakulteta
prof. dr. Vesna Crnić-Grotić
kazala je da se jučer predstavljen udžbenik sastoji od dva
dijela te na taj način donosi
jezgru europskog privatnog
prava i odgovore na pitanja.
– Riječ je o udžbeniku koji
je odličan suputnik ne samo
studentima nego i praktičarima, a ono što ga također čini
posebnim jest činjenica da se
radi o hibridnom udžbeniku
koji prate i digitalni sadržaji,
što je novina u pravnom izdavaštvu, istaknula je prof.
dr. Crnić-Grotić.
Sutkinja i predsjednica 2.
sudskog vijeća Općeg suda
EU-a prof. dr. Vesna Tomljenović ocijenila je da se radi
o knjizi koja je strukturirana
na moderan način ustvrdivši

da je udžbenik rezultat dugotrajna rada na proučavanju
različitih aspekata europskog
privatnog prava, dok je jedan
od recenzenata, prof. dr. Gian
Antonio Benacchio s Facoltà
di Giurisprudenza, Università
di Trento, istaknuo da je i on
osobno autor prvog udžbenika
posvećenog europskom privatnom pravu u Italiji.
– Pitanje europskog privatnog prava zaslužuje puno više pažnje jer riječ je o pitanju
od velika interesa. Međutim,
knjiga i priručnika o tom području postoji vrlo malo pa su
autorice među pionirima ove
teme, napomenuo je prof. dr.
Benacchio.
Uz njega recenzenti jučer
predstavljenog udžbenika je
su i prof. dr. Mirela Župan s
Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku te izv. prof. dr. Uglješa
Grušić s Faculty of Laws, University College London.
I. ŠESTAN KUČIĆ

