
PREDBLAGDANSKI 
KAMPUS
16. – 20. 12. 2019.

16. – 20. 12. 2019.
12:00 – 18:00, zgrada Sveučilišnih odjela:
„Kutak za studente” – organiziran u suradnji sa 
Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, kutak 
nudi sudjelovanje u društvenim igrama i 
kvalitetan provod u slobodno vrijeme

gostovanje Ureda za znanost SZSUR-a 16.12. 
16:00 – 18:00 – „Znanstveni Alias“

„Razmjena znanja“ – organizirana mjesta za 
razmjenu knjiga i skripti

16:00 – 22:00 – zabavni programi uz hranu i piće 
na adventskim kućicama na dvije lokacije:
1. na terasi restorana „Kampus“ – „Christmas 
house“ 16:00 – 21:00
2. ispred zgrade Step Ri – „Christmas 
wonderland“ 17:00 – 22:00

U caffe baru „Akvarij“ predblagdanska ponuda 
topla čokolada + muffin i božićni čaj + muffin

16. 12. 2019.
13:00 – božićna priredba studenata i nastavnika 
Učiteljskog fakulteta u Rijeci uz gostovanje 
učenika Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova 
pod nazivom “Božićni UFRI”

17:00, caffe bar „Akvarij“ – “Popodne s Djedom 
Mrazom” – za svu djecu djelatnika Sveučilišta u 
Rijeci i Studentskog centra organizirana je 
mađioničarska predstava „SIM SALA BIM“ te 
druženje i fotografiranje s Djeda Mrazom uz 
prigodne poklone

19:00, donji „Akvarij“, bočni ulaz 
– „Filmska večer“

17. 12. 2019.
10:00 – 15:00, Step Ri, ispred ulaza 
– vozi „Vlakić Djeda Mraza“

10:00 – 15:00, Građevinski fakultet – „Kako na 
Božić ne srušiti kuću”, edukativni program za 
djecu Dječjeg vrtića „Đurđice“ i Osnovne škole 
„Vladimir Gortan“

16:30 – 17:00, Građevinski fakultet, foaje – 
nastup grupe „Bird” čije su članice balerine od 
pet do sedam godina

17:00 – 19:00, Građevinski fakultet, foaje – 
radionica izrade božićnih ukrasa iz tzv. lijevanog 
betona, namijenjena sudjelovanju djece 
djelatnika

18:00, 1. paviljon, dnevni boravak 
– klub ljubitelja čitanja i knjige

18. 12. 2019.
13:00, Akademija primijenjenih umjetnosti, 
ispred dekanata – otvorenje samostalne izložbe 
Ane Polić „Tradicionalno slikarstvo u doba 
digitalizacije“

16:00 – 18:00, zgrada Sveučilišnih odjela, foaje – 
Blagdanski kviz SZSUR-a

19.12.2019.
od 19:30, caffe bar „Akvarij“ 
– večer društvenih igara

20.12. 2019.
14:00 – 18:00, zgrada Sveučilišnih odjela – 
interaktivna radionica s potresnom platformom 
Građevinskog fakulteta

20:00, caffe bar „Akvarij“ – Party za djelatnike i 
studente uz glazbeni trio „Cukar & Caffe“ te 
prigodni domjenak


