
 

DEKLARACIJA  

Sveučilišta u Rijeci 

EUROPSKA OTVORENA ZNANOST 

 

Sveučilište u Rijeci prepoznaje aktualne izazove Europske unije u sustavnom poticanju istraživačke 

izvrsnosti i razvoju znanosti temeljene na činjenicama. Sveučilište podupire stav da europska znanost 

mora biti temeljena na zajedničkoj kulturi upravljanja znanstvenim podacima kao ključnim ishodima 

istraživačkih aktivnosti koje valja optimalno koristiti za dobrobit i razvoj zajednice.  

Sveučilište u Rijeci podržava inicijativu Europske otvorene znanosti (European Open Science - EOS) 

kao strateški plan provedbe europskog zajedništva u upravljanju istraživačkim podacima. Uključivanje 

svih znanstvenih područja i svih članica EU u dugoročno održiv program otvorene znanosti, vizija je 

kojoj se priklanja Sveučilište u Rijeci svjesno svoje uloge u službi ukupnog društvenog razvoja. 

Sveučilište u Rijeci je suglasno sa stavom da implementacija EOS-a nije pojedinačni događaj ili 

sporadična aktivnost, već kontinuirani proces temeljen na predanom usvajanju znanja i vještina, 

implementaciji novog modela znanstvenog djelovanja, te međusobnog osobnog, institucijskog i 

nacionalnog uvažavanja, usklađivanja i suradnje.  

Sveučilište u Rijeci pozdravlja Europski oblak otvorene znanosti (European Open Science Cloud - EOSC) 

inauguriran 23. studenog 2018., podupire stavove EOSC Summita od 12. lipnja 2017. iznesene u EOSC 

Deklaraciji, te ističe da inicijativa EOS / EOSC označava početak procesa koji sada i u budućnosti mora 

biti temeljen na aktivnom uključivanju svih dionika znanstvene djelatnosti, svih nositelja znanstvenih 

procesa, institucija u znanosti, potpisnika i podupiratelja inicijative diljem EU.  

Sveučilište u Rijeci se slaže sa stavom da europska znanost mora imati temelj na jedinstvenoj kulturi 

upravljanja znanjem u kojoj se znanstveni podaci prepoznaju kao ključni ishod istraživanja s kojima 

valja primjereno postupati tijekom i nakon razdoblja provedbe znanstvenih istraživanja. Sveučilište u 

Rijeci je uvjereno kako upravo značajna promjena kulture znanstvenog ophođenja uz uključivanje svih 

znanstvenih disciplina, institucija i članica EU mora osigurati mogućnost opetovanog korištenja 

istraživačkih podataka za nove znanstvene aktivnosti, transfer znanja i razvoj inovacija.  

Sveučilište u Rijeci ističe značaj multidisciplinarnosti i smatra kako se svim istraživačima u EU treba 

osigurati otvoreni, ravnopravni i slobodni pristup znanstvenim podacima temeljen na učinkovitoj 

metodologiji korištenja i usklađen s FAIR načelima upravljanja (FAIR Data Principles – findable, 

accessible, interoperable, reusable). Sveučilište u Rijeci čvrsto podupire stav da u EU svi istraživački 

podaci koji su prozvod znanstvenih aktivnosti financiranih javnim sredstvima moraju biti imati otvoreni 

pristup, a da su iznimke od ovog pravila prihvatljive samo u specifičnim slučajevima zaštite osobnih 

podataka, intelektualnog vlasništva, nacionalne sigurnosti i sl. 

Sveučilište u Rijeci prepoznaje značaj organizacijskih, legislativnih, tehničkih i semantičkih standarda 

koje EOS / EOSC planira razvijati s ciljem osiguravanja dugoročne održivosti inicijative i njene slobodne 

implementacije u svim znanstvenim sredinama. Svučilište u Rijeci je svjesno izazova upravljanja 



 

promjenama koje nova paradigma donosi na institucionalnoj razini te pozdravlja uvažavanje lokalnih 

potreba i prioriteta, poticanje rasprava relevantnih institucijskih tijela, donošenje provedbenih odluka, 

razvoj protokola, te uključivanje postojećih i budućih europskih, nacionalnih i institucijskih 

dokumentata i politika kako bi se EOS / EOSC načela implementirala na optimalan način.   

Sveučilište u Rijeci podupire plan razvoja organizacijske arhitektonike i servisa za upravljanje 

znanstveno-istraživačkim podacima, te je spremno svoje raspoložive kapacitete, resurse i posebno 

kapitalnu znanstvenu opremu staviti u funkciju provedbe EOS / EOSC inicijative.  

Sveučilište u Rijeci je uvjereno kako je EOS / EOSC inicijativa razvojni put europske znanosti koji nema 

alternative u napretku društva temeljenog na znanju. Sveučilište u Rijeci drži i kako će od EOS / EOSC 

inicijative profitirati sve znanstvene zajednice u EU bez iznimke i istodobno iskazuje nadu da je upravo 

ova inicijativa jedan od ključnih mehanizama koji će u budućnosti doprinijeti prevladavanju velikih 

razlika u znanstveno-istraživačkom, tehnološkom i inovacijskom kapacitetu unutar EU, a što Sveučilište 

u Rijeci prepoznaje kao jedan od ključnih vlastitih izazova institucijskog razvoja.  

U skladu s pozivom iz EOSC Deklaracije, Sveučilište u Rijeci prepoznaje i u potpunosti podržava 

inicijativu, odobrava njene namjere i planove, te iskazuje spremnost za aktivno pristupanje krugu 

potpisnika i podupiratelja. 

Sveučilište u Rijeci će kroz svoja tijela i sastavnice, institucijske politike i aktivnosti nastojati podržati, 

razvijati i na najbolji način implementirati EOS / EOSC inicijativu, promovirati je i zagovarati na 

regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, te se prema svojim mogućnostima uključiti u sve 

buduće EUA i EU aktivnosti unutar područja otvorene znanosti. 

 

REKTORICA  
SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 
PROF. DR. SC. SNJEŽANA PRIJIĆ-SAMARŽIJA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
KLASA: 641-01/19-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-19-1 
 
Rijeka, 22. siječnja 2019. godine 


