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PROLJETNI CIKLUS PREDAVANJA SVEUČILIŠTA ZA 3. DOB (21.4.-21.5.2015.) 

 

 Dvanaesti ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob kojeg provodi Sveučilište u Rijeci u suradnji 

s Gradom Rijekom i Gradom Opatijom 

 Voditeljica projekta je prof. dr.sc. Sanja Smojver Ažić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci 

 Dosad sudjelovalo preko 400 polaznika i polaznica 

 U ovome ciklusu izvodit će se predavanja iz sljedećih predmeta: 

 

o NAPREDNA Radionica crtanja (ZA POLAZNIKE/CE KOJI/E SU VEĆ POHAĐALI RADIONICU CRTANJA 

SVEUČILIŠTA ZA 3.DOB!) 

 voditeljica: mr. art. Darija Žmak Kunić i Boris Sekulić (Akademija primijenjenih umjetnosti 

Sveučilišta u Rijeci) 

 

o Kulturologija za 3. dob 

 Predavači/ice: prof. dr. sc. Nikola Petković, dr. sc. Benedikt Perak, dr. sc. Iva Žurić Jakovina, 

doc. dr. sc. Katarina Peović-Vuković, Ana Smokrović, Mateja Sinčić (Odsjek za kulturalne 

studije Sveučilišta u Rijeci) 

 Teme: Klasa i klasni identitet, Psihodrama, Što je to identitet, Krleža i kolonijalizam, 

Opojmljivanje emocija, Žene i muškarci - zakopčane/i u spolne/rodne uloge, Povijest 

suvremene prakse yoge, Etika i znanost - korištenje izvora na Internetu, Novi jugoslavenski 

film i društvena kritika, Permakultura, Društveno poduzetništvo 

 Trajanje pojedinog predmeta je 20 školskih sati 

 Neformalno obrazovanje, ne stječu se kvalifikacije niti zvanja 

 Predavanja će se održavati na Filozofskom fakultetu na kampusu Sveučilišta u Rijeci, u popodnevnim satima 

 Sudjelovati mogu građani i građanke s prebivalištem u PGŽ, stariji/e od 55 godina, sa završenom srednjom 

školom i više 

 Upisnina 250,00 kn 

 Prijave od 13. travnja do 17. travnja, od 9 do 12 sati, tel. 584-861; e-mail: 3dob@uniri.hr (sve informacije, 

raspored i sadržaj predavanja, itd. na tel. 051 584-861, e-mail: 3dob@uniri.hr ili na stranici www.uniri.hr > 

Cjeloživotno obrazovanje > Sveučilište za 3. dob ; direktan link: Sveučilište za 3.dob) 
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