Dragi maturanti, budući
studenti!
Uskoro počinje jedno vrlo izazovno razdoblje vašeg života, pa vam, s
nadom da će vam koristiti, ovim putem želimo dati kratak pregled
funkcioniranja i tijela Sveučilišta u Rijeci.

Za početak, na stranicama UNIRI-ja možete pronaći sve najosnovnije
informacije o Sveučilištu u Rijeci. Možete se informirati o fakultetima i
odsjecima pri Sveučilištu u Rijeci i dobiti uvid u način funkcioniranja Sveučilišta.

Stranice Studentskog centra Rijeka (SCRi) nude sve potrebne informacije o
studentskom smještaju u Rijeci i natječajima za subvencionirano stanovanje u
studentskim domovima u Rijeci: Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić i
Studentskom naselju Trsat (Kampus). Na stranici SCRi-ja možete pronaći i
informacije o objektima koji nude studentsku prehranu u Rijeci, a posebno
korisna rubrika stranice jest ona o Student servisu. U njega se mogu učlaniti svi
studenti Sveučilišta u Rijeci, a na Facebook stranici SCRi-ja redovito se
objavljuju oglasi za studentske poslove koje studenti preko Student servisa
mogu obavljati uz studij.

Nadalje, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (SZSuR) nepolitičko je tijelo
studenata Sveučilišta u Rijeci koje brine o kvaliteti provedbe studijskih
programa i organizira različite manifestacije koje studentima mogu biti
zanimljive, a za neke od njih ste možda već i čuli. SZSuR organizira
manifestacije poput RiBROO kampa za brucoše, Sveučilišne brucošijade ili pak
Student Day Festivala na kojem svake godine gostuju mnogi poznati izvođači, a
nudi i druge višednevne zabavne sadržaje.

Pri Sveučilištu u Rijeci djeluje i Studentski savjetovališni centar (SSC) čije
su glavne sastavnice Psihološko savjetovalište, Ured za karijere i Ured za
studente s invaliditetom. SSC djeluje s ciljem potpore studentima i
djelatnicima Sveučilišta, a savjetovanja, edukativne radionice, predavanja i
drugi sadržaji potpuno su besplatni te se svi mogu priključiti.

Nakon ovog kratkog prikaza osnovnih orijentira za snalaženje pri prvom
dolasku na naše Sveučilište, u nastavku vam donosimo kratak popis
prethodno navedenih stranica na kojima se možete informirati o tome
što vas čeka po ulasku u studentski svijet! Želimo vam svu sreću!

Sveučilište u Rijeci: https://uniri.hr/
Studentski centar Rijeka: https://www.scri.uniri.hr/
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci: http://sz-ri.com/
Studentski savjetovališni centar: https://www.ssc.uniri.hr/hr/
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