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Maritimno gospodarstvo mora dobiti mnogo veći značaj. Moramo spojiti i našu
unutrašnjost s morem, zamislite koliko bi se gospodarstvo Slavonije i Like razvijalo
da je povezano s morem. Pozivam vladu da pomorsko gospodarstvo bude jedan od
temelja gospodarske politike, rekla je predsjednica Grabr-Kitarović
RIJEKA - Svečanom akademijom u prepunom HNK Ivana pl.Zajca obilježeno je 70 godina od
osnivanja Pomorskog fakulteta u Rijeci, najdugovječnije riječke visokoobrazovne ustanove i
najstarijeg visokog pomorskog učilišta i znanstveno istraživačkog centra u Hrvatskoj.
Svečanosti su, uz predstavnike Fakulteta i riječkog Sveučilišta, prisustvovali predsjednica
Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, ministar pomorstva Oleg Butković,
gradonačelnik Vojko Obersnel, župan Zlatko Komadina, Takeshi Nakazawa, predsjednik
međunarodnog udruženja pomorskih fakulteta, uz brojne predstavnike pomorskog gospodarstva,
lučkih uprava, kapetanije, oružanih snaga i Ratne mornarice, te diplomante Pomorskog fakulteta,
danas zapovjednike brodova, upravitelje stroja i istaknute gospodarstvenike.
Na početku Svečane akademije prikazan je film koji je uzvanike proveo kroz povijest Fakulteta,
koji je s radom započeo kao Viša pomorska škola, u kojemu je uz brojna postignuća u
obrazovanju i znanstvenom radu, istaknuto kako su najveća vrijednost sadašnji i bivši studenti, od
kojih su se neki predstavili videom iz raznih krajeva svijeta, Od Kine preko Amerike sve do
Arktika.
Predsjednica Grabar-Kitarović uputila je čestitke svim bivšim i sadašnjim profesorima, studentima
i djelatnicima Pomorskog fakulteta, koji su u 70 godina stvarali prepoznatljivost ove ustanove u
zemlji i svijetu.
- S velikim zadovoljstvom odazvala se na ovu proslavu, ne samo kao pokroviteljica i Riječanka,
nego i Hrvatica svjesna važnosti pomorske tradicije i pomorstva. Naše more određuje nas od
dolaska Hrvata u sedmom stoljeću do danas, kada je važno imati obrazovne ustanove koje će tu
baštinu unapređivati. Pomorstvo nije samo posao, nego strast, koju morate imati da bi se njime
bavili. Korijeni Pomorskog fakulteta sežu do 1866., kada je osnovana Vojno-pomorska akademija,
a nastavljena je 1949. godine kada je osnovana Viša pomorska škola.
Ovo je prigoda da zahvalimo svim profesorima i studentima koji su doprinijeli da fakultet bude ono
što danas jest. Fakultet ima veliko značenje za naše gospodarstvo, a vjerujem da će plava
ekonomija imati veliku ulogu i u hrvatskom predsjedanju EU. Rijeka i Riječka luka su najkraći
most prema srednjoj Europi i Baltiku. Nekad bila najvažnija luka, ali u neovisnoj Hrvatskoj nismo
to dovoljno iskoristili. Zbog toga sam i sudjelovala u Inicijativi tri mora. Maritimno gospodarstvo
mora dobiti mnogo veći značaj. Moramo spojiti i našu unutrašnjost s morem, zamislite koliko bi se
gospodarstvo Slavonije i Like razvijalo da je povezano s morem. Pozivam vladu da pomorsko
gospodarstvo bude jedan od temelja gospodarske politike, rekla je predsjednica.
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako se na skupu ne
nalazi samo kao ministar, već i bivši student Fakulteta.
- Obraćam se i kao kolega koji je prije dvadeset godina započeo priču s Pomorskim fakultetom, a
traje do danas kada sam kao ministar odgovoran za sve dobro i loše u pomorstvu. Institucija

bogate povijesti, koja izvodi programe dodiplomskih i poslijediplomskih studija, obrazujući
vrhunske stručnjake. Vratimo li se u prošlost, u Rijeci je djelovala Vojno-mornarička akademija, a
danas je Pomorski fakultet mjesto za kreiranje svih važnih odluka o pomorstvu i obrazovanju
pomoraca, uz podršku ministarstva. Ministarstvo podupire fakultet dodjelom studentskih
stipendija, kao i omogućavanjem stjecanja prakse na školskom brodu Kraljica mora. Biti pomorac
časno je zanimanje, a hrvatski pomorac jedan od naših najboljih proizvoda, rekao je Butković,
dodajući kako će njegovo ministarstvo nastaviti davati potporu daljnjem razvoju i radu fakulteta.
Dekan Pomorskog fakulteta podsjetio je na početke ove institucije, nastale kao odgovor na
znakovit razvoj brodarstva nakon Drugog svjetskog rata, kada se pojavio problem nedostatka
pomoraca.
- Zbog toga je 1949 godine osnovana Viša pomorska škola. Taj se potez pokazao izuzetno
uspješan i zato i danas imamo Pomorski fakultet, iako 70 godina duga plovidba nije uvijek bila
mirna i spokojna. Rijetko smo silazili s kursa u kojemu je misija bila obrazovanje vrhunskih
kadrova u pomorstvu. Radimo na sve zahtjevnijem tržištu obrazovanja u području tehničkih
znanosti, a uspjeh možemo zahvaliti svim profesorima i studentima, rekao je Jugović, pozvavši
sve sadašnje i bivše studente i profesore da ustanu, a ostale da ih nagrade aplauzom.
Naglasio je kako je kao dekan, ali i stanovnik Rijeke i Hrvatske ponosan na Pomorski fakultet, koji
je dokaz da je zadržana tradicija u obrazovanju u pomorstvu koja se stalno unapređuje. Naveo je
kako je Fakultet završilo više od 13 tisuća studenata.
- Među njima je bio i najmlađi zapovjednik LNG carriera, zapovjednik koji je prvi zimi preplovio
Arktik bez ledolomaca, zapovjednik najvećeg kontejnerskog broda, kao i drugi čovjek najveće
kontejnerske kompanije na svijetu. I naši nastavnici djelić su tog uspjeha, jer su svoje znanje i
iskustvo prenijeli na studente. U našim redovima imali smo i ministre, predsjednika upravnih
vijeća raznih tvrtki i institucija, kao i naravno, kapetana i upravitelja stroja. Imamo sedam
studijskih programa, a znanstveno istraživački rad temeljimo na suvremenim znanjima i
metodama.
Aktivno sudjelujemo u razvoju pomorstva sudjelujući u brojnim projektima, te održavanjem
konferencija i drugih događanja. Izdajemo časopis Pomorstvo, kao i Pomorski zbornik. Potičemo
mobilnost studenata i profesora, imamo 28 partnerskih ustanova u Erasmus programa, a Fakultet
je do sad završilo 550 studenata iz 24 zemlje svijeta. Kontinuirano razvijamo suradnju s
gospodarstvom, s prosječno četrdeset projekata godišnje, uz suradnju s resornim ministarstvom i
zakonodavnim tijelima. Pomorski fakultet u rijeci ostao je najvažnija ustanova u visokom
obrazovanju u pomorstvu i komplementarnim djelatnostima u Hrvatskoj, rekao je Jugović.
Čestitke je uputila i rektorica riječkog Sveučilišta Snježana Prijić Samaržija, kazavši kako iza
Pomorskog fakulteta stoje izvrsni brojevi i postignuća.
- Ponosni smo na sve bivše i sadašnje profesore i studente. One slavne koji pronose reputaciju
ustanove, ali i onim manje vidljivima koji jednako doprinose razvoju ove naše luke različitosti.
Novi simbol našeg Sveučilišta je ova plava kapljica koja simbolizira more znanja, što je i slogan,
kao i vodu. Plavo sveučilište kojemu je Pomorski fakultet dao osobiti doprinos, rekla je rektorica,
koja je dekanu Jugoviću uručila Povelju Sveučilišta za osobita postignuća u proteklih 70 godina
rada fakulteta.
- U skladu s pomorskom tradicijom grada i kraja, Pomorski je fakultet postao i naš prepoznatljivi
zaštitni znak, rekao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.
Korijeni visokog obrazovanja u pomorstvu u Rijeci sežu još u 19. stoljeću. Nastavljajući tu
tradiciju, Pomorski fakultet izrastao u ustanovu prepoznatljivu u cijelom svijetu. Diploma ovog
fakulteta je danas u životopisima mnogih vrhunskih stručnjaka u pomorstvu i gospodarstvu
vezanom uz pomorstvo. Ponosom nas ispunjava kada čitamo i gledamo kako bivši studenti
upravljaju najvećim i najsloženijim brodovima, a pomorci su, i naši i strani, stvorili našu luku
različitosti. Želim vam da ovakvim tempom nastavite i dalje, da Pomorski fakultet studentima
bude motivacija, a profesorima izazov u daljnjem uspješnom nastavnom i istraživačkom radu,
rekao je Obersnel, koji je dekanu uručio medaljon grada Rijeke.
Župan Zlatko Komadina istaknuo je važnost Pomorskog fakulteta za pomorsku zemlju, no i
dodao kako bi pomorska zemlja morala imati i brodarstvo i brodogradnju

- Jedina smo županija koja u svom nazivu ima more. Pomorski smo orijentirani, a s Pomorskim
fakultetom intenzivno surađujemo na cijelom nizu projekata, naših lučkih uprava i drugih
županijskih institucija, rekao je Komadina, koji je dekanu Jugovići uručio Malu Barku.
Takeshi Nakazawa čestitao je u ime svih članica udruženja pomorskih fakulteta.
- Fakultet već sedamdeset godina osigurava stjecanje znanja za mnogobrojne stručnjake u
pomorstvu i svijetu. Naše udruženje ima 66 članica, a POmorski fakultet u Rijeci pridružio nam se
2000. godine, a prije četiri godine bio je i domaćin godišnjih skupština, jednu od najuspješnijih u
povijesti organizacije. Razvoj IAAMU-a ne bi bio moguć bez aktivne uloge POmorskog fakulteta,
na čemu želim posebno zahvaliti i čestitati u ime čitavog udruženja na ovom vrijednom jubileju rekao je.
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