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RIJEKA – Pomorski fakultet u Rijeci, prva i najznačajnija 

institucija  visokoškolskog obrazovanja u djelatnosti pomorstva u Republici 

Hrvatskoj te najstarija visokoškolska obrazovna institucija na Sveučilištu u 

Rijeci, tijekom 2019. godine obilježava 70 godina postojanja. 

Danas je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizacijski ustrojen kao 

znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Rijeci kojemu je cilj ustrojavanje 

studija i studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini 

obrazovanja, kao i izvođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti u multidisciplinarnoj 

domeni pomorstva. 
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Tijekom svojeg djelovanja obrazovan je niz vrhunskih stručnjaka koji su znanjem 

stečenim na Pomorskom fakultetu u Rijeci doprinijeli razvoju regije i Republike 

Hrvatske. Kadrovi koji završe Pomorski fakultet u Rijeci dokazano su kompetitivni na 

zahtjevnom međunarodnom pomorskom tržištu, a što je rezultat redovitog 

projektiranja, usklađenja i izvođenja studijskih programa na svjetskoj razini. Pored 

toga, Fakultet ima bogatu i široku suradnju s gospodarstvom i društvenom 

zajednicom koristeći iskustvo i znanje svojih ljudi za potrebe gospodarstva i društva, 

organizator je brojnih konferencija, a istraživači se aktivno bave znanstvenim radom 

na projektima visokog značaja i velike vrijednosti. Na Fakultetu se kontinuirano 

razvijaju i usavršavaju programi izobrazbe odnosno programi stalnog stručnog 

usavršavanja radi stjecanja odgovarajućih svjedodžbi o osposobljenosti u skladu s 

međunarodnim konvencijama. 

Kroz Fakultet je tijekom 70 godina prošlo na tisuće studenata kojima su svoje znanje 

prenosile brojne generacije profesora, a koji su uz stručne službe činili i još uvijek 

čine nosivi stup ove ustanove prepoznate u zemlji i širom svijeta. 



 

 

Središnji događaj obilježavanja 70. godišnjice je Svečana akademija koja će se 

održati 4. travnja 2019. u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci pod 

visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-

Kitarović. 

Pokroviteljstvo i podršku prigodom obilježavanja 70 godina Pomorskog fakulteta u 

Rijeci prihvatilo je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

Uz slogan Znanjem plovimo svijetom želja nam je zahvaliti se svima koji su na bilo 

koji način pridonijeli ili još uvijek pridonose višedesetljetnoj tradiciji visokoga 

obrazovanja ove ustanove, poručuju u priopćenju s Fakulteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


