
 
 

 

 

 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci upućuje 

 

IZJAVU ZA JAVNOST 

u povodu imenovanja nove ravnateljice Zaklade doc. dr. sc. Sanje Barić 

 

Rijeka, 21. srpnja 2009. godine – danas je na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci 

održana konferencija za predstavnike sredstava javnog priopćavanja povodom 

imenovanja nove ravnateljice Zaklade doc. dr. sc. Sanje Barić. 

Na konferenciji za predstavnike sredstava javnog priopćavanja predsjednik 

Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Ivan Frančišković predstavio je doc. dr. Barić 

javnosti te istaknuo kako će izborom nove ravnateljice Zaklada nastaviti sa svojim 

temeljnim djelatnostima ali i pokretati nove programe i projekte s ciljem razvoja i 

jačanja Zaklade kao prepoznatljive institucije na riječkom sveučilištu. 

Doc. dr. Sanja Barić predstavila je svoj program rada za naredno mandatno 

razdoblje (2009. - 2013.) te iznijela glavne odrednice istoga. Kako je istaknula doc. 

Barić, koristeći svoj imanentni položaj integrirajućeg faktora između akademske 

zajednice te lokalne i regionalne zajednice, Zakladine projektne aktivnosti će u 

sljedećem razdoblju biti obilježene promocijom održivog razvoja, energetske 

učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije te osmišljavanjem i poticanjem 

drugih elemenata razvoja otpornosti zajednice kao odgovor na sveobuhvatnu, 

prirodno-društvenu krizu globalnih razmjera. Zaklada će naglasak staviti na 

sinergijsko djelovanje potencijala kojeg posjeduju sastavnice Sveučilišta u rješavanju 

potreba društvene zajednice u kojoj djeluje. Zaklada Sveučilišta u Rijeci namjerava i 

treću godinu za redom nastaviti provoditi edukaciju studenata kroz projekt „Znanjem 

do sredstva, znanjem za Europu“, ali jednako tako stremi osnaživanju 

samofinanciranja i dugoročnoj samoodrživosti te planira u narednim godinama 

provesti novu kampanju prikupljanja sredstava osnovne imovine. 

Također na konferenciji za predstavnike sredstava javnog priopćavanja 

predsjednik Upravnog odbora Zaklade i nova ravnateljica zahvalili su se dosadašnjoj 

ravnateljici Zaklade, prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, na izuzetno uspješnom 

vođenju Zaklade u prvih šest godina rada i djelovanja.  

    



 

 

SAŽETAK ŽIVOTOPISA - doc. dr. sc. Sanja Barić 

Dr. sc. Sanja Barić docentica je Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci i predstojnica katedre za Ustavno pravo. 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci, magistrirala 

usporedno ustavno pravo na Srednjoeuropskom sveučilištu 

(CEU) u Budimpešti te doktorirala na Pravnom fakultetu u 

Zagrebu. 

Od 1999. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci na katedri "Ustavno pravo". Jedan je od 

osnivača Hrvatske udruge za ustavno pravo i Udruge za 

razvoj visokog školstva (UNIVERSITAS) te članica 

Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 

Od 2004. do 2007. godine bila je vanjska članica Pododbora za ljudska prava Odbora za 

ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, a od 2007. do 2009. članica 

Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke. U civilnom sektoru djeluje 

od ranog srednjoškolskog uzrasta kao aktivni esperantist i član upravnog odbora udruge 

Esperanto Rijeka. Također, bila je predsjednica Upravnog odbora Udruge za razvoj civilnog 

društva SMART od 2006. do 2009. godine, članica Upravnog odbora Udruge za razvoj 

visokoga školstva UNIVERSITAS te članica brojnih sveučilišnih povjerenstava i radnih grupa. 


