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Drage kolegice i kolege, poštovani profesori, zainteresirani građani! 

 

 Studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i ove godine, po četvrti put, organiziraju 

kongres, namijenjen studentima svih studija društvenih i humanističkih znanosti. Kako bi i ove 

godine okupili autore raznolikih studentskih znanstvenih radova ili radionica, odabrali smo, 

svima dobro poznatu i uvijek aktualnu temu susreta. Stoga vam ovim putem najavljujemo… 

 

4. riječki interdisciplinarni kongres 

studenata društvenih i humanističkih znanosti 

 

LJEPOTA I ZDRAVLJE 
 

 I ove godine kongresom želimo promovirati  interdisciplinarna istraživanja među 

studentima, povezivanje i upoznavanje studenata različitih studija. Kongres organizira Studentski 

zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s aktivnim studentskim udrugama 

Filozofskog fakulteta u Rijeci: Udrugom studenata filozofije „FURIJA“, Udrugom studenata 

kroatistike „IDIOM“, Udrugom studenata povijesti „MALLEUS“, Udrugom studenata 

psihologije „PSIRIUS“, Udrugom studenata germanistike „FAUST“ te studentima okupljenim 

oko ove inicijative.  

 

         
 

Tema kongresa oblikovana je na način da privuče studente, profesore i ostale zainteresirane sudionike 

različitih pogleda, usmjerenja. 

Zašto LJEPOTA I ZDRAVLJE? 

Tema ovogodišnjeg kongresa „Ljepota i zdravlje“ je aktualna i univerzalna te se vezuje uz 

brojne aspekte društva – zdravlje i ljepota dio su života svakog običnog čovjeka i njegove svakodnevnice, a 

dosežu i razinu važnih globalnih pitanja, poput problema epidemija, načina liječenja bolesnika, 

dugovječnosti života, zdravstvenih sustava, njihova ustroja i mogućnosti promijene. Krivo postavljeni 

društveni standardi koji utječu na široke populacije mladih i potiču narušavanje zdravlja, diskriminacija onih 

koji se ne smatraju lijepima ili zdravima itd. Ovakvi i mnogi drugi problemi otvaraju mjesto brojnim 

diskusijama, preispitivanju i u krajnosti – kvalitetnoj studentskoj, interdisciplinarnoj debati koja se očekuje 

na Riječkom interdisciplinarnom kongresu.  
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TEMA I PODTEME KONGRESA:  
 

Kako bi do izražaja došla interdisciplinarnost kongresa, ove godine smo odlučili 

predložiti samo okvirne podteme kongresa koje nisu konačne već služe samo kao prijedlog i/ili 

usmjerenje:  

 

 

Feministički pogled na ljepotu,                                        Zdravstveni odgoj, 

Utjecaj medija na stvaranje slike o lijepome,                Utjecaj društvenih mreža na 

zdravlje 

Kult ljepote kroz povijest,                                                Javno / privatno zdravstvo 

Ljepota i moć,                                                                  Zdravstveni sustavi 

Pedagogija ljepote/lijepoga,                                             Poremećaji u prehrani 

Percepcija ženskog/muškog tijela,                                    Seksualna ponašanja 

Rituali ljepote,                                                                  Dugovječnost života 

Utjeca ljepote na psihičko zdravlje,                                  Terapijski učinci prostora 

Ljepota pisanja i ljepota umjetnosti 

Beauty trendovi 

 

 

 Ovaj popis može poslužiti kao orijentir i može poslužiti onima koji se dvoume oko oblika 

sudjelovanja, no nije konačan i ne zahvaća sve moguće pristupe ovogodišnjoj temi.  

 

KOGA POZIVAMO? 
 

Ovogodišnji kongres ugostiti će brojne profesore, suradnike i poznate stručnjake 

koji će svojim sudjelovanjem produbiti odabranu temu kongresa te iz različitih perspektiva 

raspravljati o istoj, a njihova imena moći ćete pronaći na službenim stranicama RIK-a. 

Osim gostujućih predavanja, najveći dio kongresa čine izlaganja studentskih radova 

o odabranoj temi, radionice ili poster prezentacije, a ono što je specifično za riječki 

interdisciplinarni kongres jest da su na njega dobrodošli studenti različitih studijskih grupa kao i 

različitih fakulteta.  

 

 

 Poziv na sudjelovanje otvoren je svim zainteresiranim studentima preddiplomskih, diplomskih i 

postdiplomskih studija te nedavno diplomiranim studentima humanističkih i društvenih znanosti; povijesti, 

povijesti umjetnosti, filozofije, teologije, psihologije, pedagogije, sociologije, antropologije, kulturalnih 

studija, književnosti, lingvistike, prava, ekonomije te ostalih humanističkih i srodnih društvenih znanosti. 
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Oblici sudjelovanja na ovogodišnjem kongresu su: aktivno sudjelovanje usmenom prezentacijom, poster 

prezentacijom, organizacijom radionice te sudjelovanje bez rada gdje naglašavamo važnost uključivanja u 

ponuđene radionice i tribinske diskusije zbog većeg profitiranja i vlastitog unaprjeđenja tijekom kongresa. 

 

Stoga, idealni sudionik RIK-a 2016 je student koji… 

… se zanima i za teme izvan vlastitog polja studiranja, 

… voli sudjelovati u raspravama, 

… želi upoznati kolege iz različitih država i s drugih sveučilišta, 

… zanima se za znanstvena istraživanja, 

… zanima se za temu obrazovanja, medijske odgovornosti i doprinosa kulture u društvu (ne)znanja, 

… planira u budućnosti raditi na edukaciji djece i odraslih ili informiranju i razvoju društvenih resursa 

znanjem, 

… želi sudjelovati u jedinstvenom susretu studenata i učiti u ugodnoj atmosferi 

 

 

 

 

Glas stručnjaka 
  

 Jedna od karakteristika ovog studentskog kongresa jesu brojna pozvana predavanja i okrugli stolovi u 

kojima sudjeluju znanstvenici, stručnjaci i aktivisti poznati po djelovanju u okviru odabrane teme.  Pozvani 

predavači znanstvenici predstavnici su različitih struka zbog čega će svim sudionicima biti moguće pratiti 

predavanje izlagača iz vlastite struke, ali još važnije, upoznati se i s kvalitetnim istraživačkim primjerima 

interdisciplinarne suradnje.  

Imena potvrđenih izlagača moći ćete pronaći na našim službenim stranicama. Vjerujemo da će i 

ovogodišnja predavanja za sudionike studente biti poučna, ali i popularno intrigantna za građanstvo.  
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MJESTO ODRŽAVANJA 

SIMPOZIJA 
 

Znanstveni dio 4. riječkog interdisciplinarnog 

kongresa studenata – Ljepota i zdravlje održava se na 

Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 

51000 Rijeka, a kulturni i zabavni program bit će 

organiziran na popularnim lokacijama grada Rijeke. 

 

 

 

SMJEŠTAJ i PREHRANA ZA SUDIONIKE 
  

 

Aktivnim i pasivnim sudionicima će u sklopu kotizacije biti 

pokriveni troškovi smještaja i prehrane tijekom trajanja 

simpozija (4 noćenja i 3 ručka) te kongresni materijali. 

Prehrana za sudionike organizirana je u studentskoj menzi  u 

sklopu riječkog  sveučilišnog Kampusa, dok će se domjenak 

dobrodošlice održati u prostorima Filozofskog fakulteta u 

Rijeci. 

 

 

 

 

 

Smještaj sudionika organiziran je na botelu Marina, 

novouređenom brodu, na Adamićevom gatu u samom 

centru Rijeke. Sobe botela Marina imaju tri zvijezdice, a 

postoje jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne te 

četverokrevetne. 
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PRIJAVE 
 

AKTIVNI SUDIONICI:  Sudionici koji se na kongres prijavljuju usmenom prezentacijom, poster 

prezentacijom ili organizacijom radionice. Kako bi dobili službeni certifikat o sudjelovanju na kongresu, uz 

izlaganje, sudionici trebaju prisustvovati u 50% ostalih aktivnosti kongresa. 

 

PASIVNI SUDIONICI:  Sudionici koji se na kongres prijavljuju bez rada, pri čemu se od studenata 

očekuje uključivanje u ponuđena gostujuća predavanja, studentska izlaganja, radionice i tribine. Kako bi 

dobili službeni certifikat o sudjelovanju na kongresu, sudionici trebaju prisustvovati u 70% aktivnosti.  

 

Prijave za aktivne i pasivne sudionike traju od 6.6. do 19.9.2016. godine.  

Obavijest o prihvaćanju rada uz program kongresa, bit će dostavljena do 12.10.2016. 

 

Prijave se podnose ispunjavanjem elektroničkih obrazaca koji će od 6.6.2014. biti dostupni na adresi: 

http://rik.sz-ri.com 

 

Pri prijavi izlaganja aktivni sudionici prilažu sažetak rada od 250 do 750 riječi, a oni prihvaćeni radovi će 

biti tiskani u knjižici sažetaka RIK 2016 

 

KOTIZACIJE 
 

- Za aktivne sudionike 30 € 

- Za aktivne sudionike kojima NIJE potreban smještaj 20 € 

- Za pasivne sudionike 40 € 

- Za pasivne sudionike kojima NIJE potreban smještaj 20 € 

- Studenti Sveučilišta u Rijecci kao pasivni sudionici 30 kn 

- Studentima Sveučilišta u Rijeci sudjelovanje na kongresu kao aktivni sudionici je besplatno. 

 

Upute za uplatu kotizacije se nalaze ovdje: rik.sz-ri.com, 

 

U kotizaciju je uključen smještaj (4 noćenja), ručak za svaki dan kongresa, besplatan javni prijevoz po gradu 

Rijeci za vrijeme boravka i kongresni materijali. 
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IZLAGANJA 
 

Studentska izlaganja na kongresu traju 15 minuta uz 10 minuta rasprave. Koautorstvo u radu je moguće. 

Sažetke su dužni prijaviti i autori usmenih izlaganja i autori postera. Ako rad ima više autora, svaki autor 

koji se prijavljuje kao sudionik predaje sažetak rada u za to predviđenom dijelu obrasca za prijavu.  

 

Prostorije u kojima će se održavati izlaganja su opremljene računalom i LCD projektorom. Molimo da svoju 

prezentaciju ponesete na CD-u ili USB-u  te da u prostoriju u kojoj će se održavati sekcija dođete 5-10 

minuta prije početka, kako biste prezentaciju prebacili na računalo i pripremili sve potrebno za izlaganje. 

Za sva pitanja i informacije možete nam se obratiti na mail rikffri@gmail.com ili putem  Facebook stranice 

kongresa https://www.facebook.com/hr.rik/?fref=ts. 

 

Bit će nam čast i zadovoljstvo ako se odazovete našem pozivu! 

Veselimo se Vašem dolasku!  

 

 

 

 

Organizacijski odbor  
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