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NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rektorica Sveučilišta u Rijeci 
 
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

 2. 
 3. 
 4. 
 5.  
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.     

izv. prof. art. Letricija Linardić 
izv. prof. dr. sc. Alen Host 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra  
doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić 
prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić  
izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić  
prof. dr. sc. Mladen Petravić 
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
prof. dr. sc. Dean Crnković                    
Dinko Jurjević, mr. sig. 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
dekan Ekonomskog fakulteta 
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
prodekanica Građevinskog fakulteta 
prodekanica Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
dekanica Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
dekanica Učiteljskog fakulteta 
zamjenik pročelnice Odjela za biotehnologiju 
pročelnik Odjel za fiziku 
pročelnica Odjela za informatiku 
zamjenik pročelnika Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19. 
20. 
21. 
22. 

Pegi Pavletić 
Teodora Milošević 
Dora Nikolla 
Nada Čekolj 

studentica Odjela za biotehnologiju 
studentica Tehničkog fakulteta 
studentica  Pravnog fakulteta 
studentica Filozofskog fakulteta  

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 

 prof. dr. sc. Diana Stolac predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja 

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
 

izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina  
 
 

dekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
 

 

 

11. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  20. veljače 2018. 9:00 h 

REKTORAT SVEUČILIŠTA (SALA 
SENATA, II. KAT), TRG BRAĆE 
MAŽURANIĆA 10, RIJEKA 
 

 

SASTANAK JE 
SAZVAO 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

VODITELJ 
prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

ZAPISNIČARKA Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
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Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

 prof. dr. sc. Sanja Barić prorektorica za studije i studente 

 prof. dr. sc. Goran Turkalj prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom 

 prof. dr. sc. Davor Vašiček prorektor za financije 

 izv. prof. dr. sc. Alen Ružić prorektor za znanost 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta, 

 Ana Tomaško Obradović Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 
 

Točka 1.  Usvajanje Dnevnog reda 
 
Jednoglasno je prihvaćen sljedeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika  

2.1. s 9. sjednice Senata održane dana 23. siječnja 2018. godine 

2.2. s 10. (izvanredne) održane sjednice Senata dana 13. veljače 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
NADOPUNA 

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i 
imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga  
dr. sc. Miljenko Kapović, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Medicinski fakultet  

5. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

5.1. 
NADOPUNA 

dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet, trajno 

5.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Robert Domitrović, Medicinski fakultet, trajno 

5.3. dr. sc. Ines Milohnić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina 

5.4. dr. sc. Elvis Mujačević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina 

6. 
Izmjene i dopune Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2018. godinu 

6.1. Filozofski fakultet 

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci – otvaranje javne 
rasprave 

7.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 
otvaranje javne rasprave 

7.3. 
Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave 
Sveučilišta u Rijeci 
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7.4. 
Donošenje Uputa za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje 
Sveučilišta u Rijeci 

8. Imenovanja / izmjene i dopune Odluka o imenovanjima  

 Savjet za znanost 

8.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Savjeta za znanost iz redova predstavnika studenata 
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 

8.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sastavu i imenovanju članova Savjeta za znanost 

 Stručno Vijeće za internacionalizaciju i projekte 

8.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Stručnog Vijeća za internacionalizaciju i 
projekte 

 Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 

8.4. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za 
znanost 

 Znanstveni odbor za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci 

8.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Znanstvenog odbora za obilježavanje 45. 
obljetnice Sveučilišta u Rijeci 

9. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora u suradničko zvanje i odgovarajuće radno 
mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: znanstvenog polja: 
Biotehnologija u biomedicini na projektu BioProspecting Jadranskog mora“, 
KK.01.1.1.01.0002 i imenovanje povjerenstva za provedbu izbora 

10. Raspisivanje natječaja 

10.1. 
Suglasnost Senata Rektorici za raspisivanje natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih 
potpora mladim istraživačima 

10.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku 
godinu 2017./2018. 

11. Studenti i studiji 

11.1. 
Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima 
studija u 2018./2019. ak. god. 

11.2. 
Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
za upis u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. 

11.3. 
Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka za upis kandidata starijih od 24 
godine u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. 

11.4. 

Prijedlog odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2018./2019. 
akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskih,  integriranih (preddiplomskih i 
diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica 

11.5. 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. 
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11.6. 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2018./2019. ak. god. 

11.7. 
Prijedlog Oduke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu studija u 2018./2019. ak. god. na integrirani 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku 

11.8. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci 
u ak. god. 2017./2018. 

11.9. 
Prijedlog novog studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog studija za 
ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta  

12. 
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Neeuklidska geometrija“ Odjela za 
matematiku 

13. Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

13.1. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu 

13.2. 
Suglasnost na Odluku Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci o izdavanju 
časopisa Politehnika 

14. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za podršku pametnim i održivim gradovima i 
imenovanju predstojnika 

15. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 

15.1. Rektorove nagrade i priznanja studentima u ak. god. 2017./2018. 

15.2. Sajam stipendija i visokog obrazovanja u 2018. godini 

16. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o rasporedu II. akontacije za financiranje troškova studiranja i 
sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine Aktivnost  A622122 
Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici - Državni 
proračun Republike Hrvatske 

17. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna 

17.1. 
NADOPUNA 

- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje pravnih 
radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za sklapanje Sporazuma 
o sufinanciranju radova na rekonstrukciji postojeće građevine i izgradnji aneksa građevine 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

17.2. 
- dekanu Pomorskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
iznad iznosa od 400.000,00 kuna za nabavu rekonstrukcije / dogradnje instalacija grijanja i 
hlađenja Fakulteta 

17.3. 
- dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga 

17.4. 
NADOPUNA 

- dekanu Fakulteta zdravstvenih studija za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za plaćanje naknade Medicinskom fakultetu za 
izvedenu nastavu u ak. g. 2016./2017. 

17.5. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka za poduzimanje pravnih radnji, u ime i račun 
Studentskog centra Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 kuna za: 

1. Sklapanje ugovora o zakupu (Grad Rijeka) na rok od 5 godina za prostor na adresi 
Krešimirova 18; Rijeka (Restoran „Index“) gdje jednogodišnja zakupnina s 
uključenim PDV-om iznosi 250.013,57 kuna 
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2. Potpisivanje bjanko zadužnice na ime Studentskog centra Rijeka na iznos do 
500.000,00 kuna (Grad Rijeka) 

3. Potpisivanje bankarske garancije na iznos do 250.013,57 kuna (Grad Rijeka) 

18. Prijedlog Odluke o definiranju područja pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci 

19. 
Suglasnost Senata sastavnicama za prijavu i provedbu projekta u okviru Poziva 
„Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02) 

19.1. 
NADOPUNA 

Sveučilište u Rijeci 

19.2. 
NADOPUNA 

Fakultet zdravstvenih studija 

19.3. 
NADOPUNA 

Medicinski fakultet 

19.4. 
NADOPUNA 

Tehnički fakultet 

19.5. 
NADOPUNA 

Pomorski fakultet 

20. Razno 

 
 

Točka 2.  Ovjera Zapisnika  
 

2.1.   s 9. sjednice Senata održane dana 23. siječnja 2018. godine 
 
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 9. sjednice Senata održane dana 23. siječnja 2018. godine. 
 

2.2.   s 10. (izvanredne) sjednice Senata održane dana 13. veljače 2018. godine 
 
Jednoglasno je usvojen  Zapisnik s 10. (izvanredne) sjednice Senata održane dana 13. veljače 2018. 
godine. 
 

Točka 3.  Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka: 
- Posjet ministrice i delegacije MZO-a Sveučilištu u Rijeci (poziv za dostavu pitanja) – MZO je 

upoznat sa svim planiranim infrastrukturnim projektima Sveučilišta i dao je za njih načelnu potporu. 
Tijekom posjeta ministrice i delegacije MZO-a raspravljalo se i o obračunskim koeficijentima te je 
nastavno na navedeno MZO uputio poziv na sastanak o obračunskim koeficijentima i planovima 
zapošljavanja i napredovanja koji se analiziraju. MZO razmatra vraćanje modela prema kojemu 
Ministarstvo samo izdaje suglasnosti za radna mjesta, uz napomenu da će samostalnost u izdavanju 
suglasnosti za radna mjesta biti ostavljena će sveučilištima koja odgovorno raspolažu istima.  
Nastavno na posjetu delegacije MZO-a mole se članovi Senata da dostave pitanja koja, zbog 
nedostatka vremena, nisu uspjeli postaviti, a žele ih uputiti ministrici ili nekom od njenih suradnika 
do 27. veljače 2018. godine.  

- Najava posjeta uprave i delegacije Sveučilišta u Ljubljani Sveučilištu u Rijeci 23. ožujka – teme 
sastanka su koncentrirane na znanstveno područje društvenih znanosti, a postoji i širi interes za 
suradnju; cilj je sa Sveučilištem u Ljubljani otvoriti pregovore o okrupnjavanju i stvaranju mreže 
sveučilišta koja nisu nacionalna nego internacionalna po uzoru na pregovore sa Sveučilištem u Trstu. 
Europa podupire stvaranje mreža sveučilišta, iste postoje uglavnom u zapadnoj Europi, a sada je 
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ideja da se ojačaju i u srednjoj i istočnoj Europi. U vezi s istim očekuju se i određeni financijski 
instrumenti te poziva svih koji se žele uključiti da se jave.  

- Posjet veleposlanika Irske, Norveške i Francuske Sveučilištu u Rijeci i posjet Rektorice 
veleposlaniku Europske komisije u Zagrebu - aktivna diplomatska i znanstvena aktivnost; veliki 
interes za suradnju sa Sveučilištem u Rijeci. U slučaju Norveške, konkretno na organizaciji jedne 
konferencije. Interes Francuske za suradnju s Rijekom je na pragu formiranja intersektorskog vijeće 
za suradnju s francuskim institucijama. Navedene zemlje se izlaskom Velike Britanije iz Europske 
Unije žele pozicionirati kao vodeće zemlje Europske Unije i u tom smislu ojačavaju svoju suradnju i 
u obrazovanju. Dana 19. veljače 2018. godine posjećen je dr. sc. Branko Baričević, veleposlanik 
Europske komisije u Zagrebu koji je istaknuo dobru suradnju s Ekonomskim fakultetom i Europskim 
dokumentacijskim centrom Pravnog fakulteta, želju za daljnjom suradnjom, poticanje dolazaka 
eksperata Europske komisije i profiliranje Europskog dokumentacijskog centa. 

- Sveučilište u Rijeci je odabrano visoko učilište koje će u sklopu inicijative HEInnovate posjetiti tim 
međunarodnih stručnjaka – u sklopu ove inicijative cilj je detektirati kakav je odnos odnosno 
kolaboracija sveučilišta i poslovnog svijeta kroz besplatnu analizu navedenog od strane stručnjaka 
Europske komisije, a kojom će dati i korisne preporuke.  

- Osnovano Povjerenstvo za reviziju Etičkog kodeksa kojeg čine raniji članovi Vijeća časti. Stupanjem 
na snagu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci potrebno je 
izraditi odgovarajuće prilagodbe u Etičkom kodeksu. Povjerenstvo je zamoljeno da posebnu pažnju 
obrati na elemente koji su sada aktualni, a to je pitanje plagiranja i neki drugi oblici kršenja 
akademskog digniteta.  

- Održana konstituirajuća sjednica Znanstvenog odbora za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta 
u Rijeci koji će ubrzo Senatu uputiti radni prijedlog aktivnosti za obilježavanje 45. obljetnice 
Sveučilišta u Rijeci. 

- Prijedlog mjera Povjerenstva za izradu Analize stanja i prijedloga mjera s ciljem razvoja Odjela za 
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci – osnovano Povjerenstvo kojim je predsjedavala prorektorica za 
studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić imalo je za cilj u tromjesečnom razdoblju analizirati stanje 
i predložiti mjere za poboljšavanje stanja Odjela za biotehnologiju imajući u vidu, između ostalog, 
određene financijske izazove s kojima se Odjel suočio. Ključan element predmetnog Prijedloga 
mjera je status i odnos Odjela za biotehnologiju i Centra za visokopropusne tehnologije te je u vezi 
s istim, jedan od prijedloga, usvojen od većine članova spomenutog Povjerenstva, preustroj Centra 
za visokopropusne tehnologije Sveučilišta u Rijeci u ustrojstvenu jedinicu Odjela za biotehnologiju.  

- Javni poziv za imenovanje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj -  rok za podnošenje prijedloga kandidata je 1. ožujak 2018. godine 
Uprava je sklona podnošenju prijedloga kandidata na predmetne i slične javne pozive i natječaje 
kako bi se u raznim tijelima moglo zastupati interese Sveučilišta. Na predmetni javni poziv od strane 
rektorice predložena je prof. dr. sc. Jasminka Ledić s Filozofskog fakulteta u Rijeci. 

- Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Rijeke Zakladi Sveučilišta u Rijeci  - Sveučilište je inicijator 
podnošenja prijedloga za dodjelu Zlatne plakete '' Grb Grada Rijeke'' Zakladi Sveučilišta u Rijeci koja 
ove godine slavi 15 godina djelovanja, s obzirom na njen doprinos razvoju i grada i Sveučilišta.  

- Program ERASMUS – izdvaja Izvješće o nadzornom posjetu i preporuke Agencije za mobilnost i 
programe EU te informaciju o raspisanom Natječaju za mobilnost studenata radi obavljanja stručne 
prakse u akademskoj godini 2018./2019. 

- Nacrt Sporazuma o suradnji UNIRI - SCRI - SVKRI – STEPRI – izvještava kako se radi o načelnom 
okvirnom sporazumu iza kojeg bi uslijedili konkretni ugovori, a koji je predložen nastavno na 
prepoznavanje važnosti zajedničke suradnje na strateškoj vidljivosti sporazumnih strana sa 
zajedničkim ciljevima postizanja i održavanja poticajnog okruženja za privlačenje što većeg broja 
studenata, njihovog zadržavanja u lokalnoj i regionalnoj zajednici te podizanja opće razine kvalitete 
života u regiji, a kojim se jača integrativni potencijal Sveučilišta. Ideja je da svaka od sporazumnih 
strana doprinese na svoj način utvrđenom cilju.  

 
Prorektori su izvijestili o aktivnostima u svojim resorima, od kojih su neke: 
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- osnivanje Projektnog tima za usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na 
snagu 25. svibnja 2018. godine, a kojom se bitno mijenja način postupanje s osobnim podacima; 
Projektni tim izradit će upute kako postupati u vezi s navedenim koje će biti i pravne i tehničke. 

- okončani su natječaji za dodjelu stipendija za doktorande i za stipendije/potpore iz fonda 
„Aleksandar Abramov“, evaluacije su u provedbi 

- 1. veljače 2018. godine na snagu stupio Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika 
Sveučilišta u Rijeci te su sastavnice obveze u roku od 60 dana od dana 1. veljače na svojim stručnim 
vijećima donijeti odluku da li će primjenjivati spomenuti sveučilišni Pravilnik ili donijeti svoj 

- održana sjednica Savjeta za znanost kojim predsjedava prof. dr. sc. Saša Zelenika; teme su bile 
aktivnosti iz područja rangiranja, institucijskog financiranja znanosti na Sveučilištu, uvjeti odnosno 
kriteriji za mentore, afilijacije, uvjeti za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, doktorske 
škole, organizacije Ureda za znanost 

-  
Studenti su izvijestili o aktivnostima u proteklom mjesecu i najavili neka za naredni: u pripremi su 
izmjene Statuta Studenskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Pravilnika za provedbu studentskih izbora u 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta s obzirom na predstojeće 
studente izbore; radi se na organizaciji glazbenog, humanitarnog i sportskog dijela Student Day 
Festivala 2018., kao i na vizualnom identitetu; započelo je planiranje izrade igre Zboropoli u povodu 
45. obljetnice Sveučilišta;  u suradnji s Work and travel agencijom provedeno je predstavljanje ljetnih 
poslova u inozemstvu za studente; započeo je ciklus evaluacije studentskih projekata pristiglih na 
Natječaj SZSuR-a za 2018. - prijavljeno je ukupno 118 projekata; održan je projekt Zimsko lice Platka s 
ciljem promocije bavljenja zimskim sportovima, a svim studentima Sveučilišta bio je osiguran besplatni 
prijevoz i skijaška ulaznica; prilikom posjete ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divjak Sveučilištu, studenti 
su predstaviti tri projekta Tehničkog fakulteta: RiTEH Waterbike team, Adria hydrofoil team i Riteh 
racing team.  
 

Točka 4. Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga dr. sc. Miljenko Kapović, redoviti profesor u trajnom zvanju u 
mirovini, Medicinski fakultet 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU: 

I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, prof. 
dr. sc. Miljenku Kapoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: 

 prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med., predsjednik, 

 prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., član, 

 prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., član, 
koje je dužno izraditi Izvješće s ocjenom, mišljenjem i prijedlogom za dodjelu počasnog zvanja 
prof. dr. sc. Miljenku Kapoviću te ga dostaviti Senatu Sveučilišta u Rijeci u roku od 30 dana od 
primitka ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 5.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice 
 
5.1.  dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet, trajno 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. RENATE GRŽIĆ, dr. med. dent., znanstvene savjetnice, u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u 
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trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: 
Dentalna medicina, znanstvene grane: Protetika dentalne medicine, na Katedri za 
stomatološku protetiku  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
5.2.  dr. sc. Robert Domitrović, Medicinski fakultet, trajno  

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. ROBERTA DOMITROVIĆA, dipl. ing. med. biochem, 
znanstvenog savjetnika, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, 
znanstvenog polja: Farmacija, znanstvene grane: Medicinska biokemija, na Katedri za 
kemiju i biokemiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
5.3.  dr. sc. Ines Milohnić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina  
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor dr. sc. INES MILOHNIĆ, izvanredne profesorice Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, u znanstveno -nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, 
znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Organizacija i menadžment.  

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe na vrijeme od pet (5) godina.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
5.4.  dr. sc. Elvis Mujačević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina  
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Potvrđuje se izbor dr. sc. ELVISA MUJAČEVIĆA, izvanrednog profesora Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, u znanstveno -nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, 
znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Financije. 

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe na vrijeme od pet (5) godina.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 6.  Izmjene i dopune Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2018. godinu 

 
6.1.  Filozofski fakultet 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2018. godinu Filozofskog fakulteta prema tablici u privitku. 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 7.  Pravni akti Sveučilišta 
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7.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci – otvaranje javne 
rasprave 

 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci, koja čini sastavni dio ove 
Odluke, stavlja se na javnu raspravu. 

II. Javna rasprava biti će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 11. ožujka 2018. godine. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
7.2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 

otvaranje javne rasprave 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci koja čini 
sastavni dio ove Odluke, stavlja se na javnu raspravu. 

II. Javna rasprava biti će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 23. ožujka 2018. godine. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
7.3. Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave 

Sveučilišta u Rijeci 
 

Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
I. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i 

zastave Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/02; URBROJ: 2170-57-01-14-262, od 17. 
lipnja 2014. godine) koja čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ovlašćuju se sastavnice Sveučilišta da sukladno utvrđenim nazivima sastavnica u Odluci iz 
točke I. ove Odluke usklade svoje opće akte odnosno donesu odgovarajuće Odluke na svojim 
stručnim vijećima i temeljem istih, promjene u Sudskom registru Trgovačkog suda. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

NAZIVI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U RIJECI  
 

PUNI NAZIV HRVATSKI SKRAĆENI NAZIV 
HRVATSKI 

KRATICA ENGLESKI NAZIV 

Sveučilište u Rijeci,  
Akademija primijenjenih 
umjetnosti 

Akademija 
primijenjenih 
umjetnosti u Rijeci 

APURI University of Rijeka,  
Academy of Applied Arts 

Sveučilište u Rijeci,  
Ekonomski fakultet 

Ekonomski fakultet u 
Rijeci 

EFRI University of Rijeka,  
Faculty of Economics and 
Business 

Sveučilište u Rijeci,  
Filozofski fakultet 

Filozofski fakultet u 
Rijeci  

FFRI University of Rijeka,  
Faculty of Humanities and 
Social Sciences 

Sveučilište u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu  

Fakultet za 
menadžment u 
turizmu i 
ugostiteljstvu 

FMTU University of Rijeka, 
Faculty of Tourism and 
Hospitality Management 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet zdravstvenih studija 

Fakultet zdravstvenih 
studija u Rijeci 

FZSRI University of Rijeka, 
Faculty of Health Studies 

Sveučilište u Rijeci,  
Građevinski fakultet 

Građevinski fakultet u 
Rijeci  

GRADRI University of Rijeka,  
Faculty of Civil Engineering 

Sveučilište u Rijeci,  / OBRI University of Rijeka, 
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Odjel za biotehnologiju Department of Biotechnology 

Sveučilište u Rijeci, 
Odjel za fiziku 

/ OFRI University of Rijeka, 
Department of Physics 

Sveučilište u Rijeci, 
Odjel za informatiku 

/ OIRI University of Rijeka, 
Department of Informatics 

Sveučilište u Rijeci,  
Odjel za matematiku 

/ OMRI University of Rijeka, 
Department of Mathematics 

Sveučilište u Rijeci,  
Medicinski fakultet 

Medicinski fakultet u 
Rijeci 

MEDRI University of Rijeka,  
Faculty of Medicine 

Sveučilište u Rijeci,  
Pomorski fakultet 

Pomorski fakultet u 
Rijeci  

PFRI University of Rijeka,  
Faculty of Maritime Studies 

Sveučilište u Rijeci, 
Pravni fakultet 

Pravni fakultet u 
Rijeci  

PRAVRI University of Rijeka, 
Faculty of Law 

Sveučilište u Rijeci, 
Tehnički fakultet 

Tehnički fakultet u 
Rijeci  

RITEH University of Rijeka, 
Faculty of Engineering 

Sveučilište u Rijeci,  
Učiteljski fakultet  

Učiteljski fakultet u 
Rijeci  

UFRI University of Rijeka,  
Faculty of Teacher Education 

Sveučilište u Rijeci, 
Sveučilišna knjižnica Rijeka 

Sveučilišna knjižnica 
Rijeka  

SVKRI University of Rijeka Library 

Sveučilište u Rijeci,  
Studentski centar Rijeka 

Studentski centar 
Rijeka  

SCRI University of Rijeka Student 
Centre   

 
 

7.4. Donošenje Uputa za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje 
Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi Upute za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje 
Sveučilišta u Rijeci koje čine sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 8.  Imenovanja / izmjene i dopune Odluka o imenovanjima 
 

Savjet za znanost 
 
8.1. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Savjeta za znanost iz redova predstavnika 

studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Za člana Savjeta za znanost iz redova predstavnika studenata poslijediplomskih sveučilišnih 
doktorskih studija na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, imenuje se Robert 
Doričić, mag. admin. sanit. student Medicinskog fakulteta. 

II. Mandat imenovanog iz točke I. ove Odluke traje tri (3) godine odnosno do isteka statusa 
studenta. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

8.2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sastavu i imenovanju članova Savjeta za znanost 
 
Nakon rasprave Senat je većinom glasova: 19 za i 1 suzdržan donio sljedeću ODLUKU: 

I. U Odluci Senata o sastavu i imenovanju članova Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 
003-01/6-03/02; URBROJ: 2170-57-01-16-444, od 22. studenog 2016. godine) u točki I. u alineji 
3. riječi ''zamjenici pročelnika sveučilišnih odjela, na prijedlog vijeća sastavnica i u točki II. u 
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alineji 3. riječi ''zamjenici pročelnika sveučilišnih odjela'', zamjene riječima ''predstavnici 
uprave sveučilišnih odjela, zaduženi za znanost ili iznimno, drugi zaposlenici sveučilišnih odjela 
koje predlažu pročelnici''. 

II. Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke o sastavu i 
imenovanju članova Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snaga danom donošenja. 
 

Stručno Vijeće za internacionalizaciju i projekte 
 
8.3. Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Stručnog Vijeća za internacionalizaciju i 

projekte 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Odlukom Senata (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-126, od 18. srpnja 2017. 
godine) u Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: 
Stručno vijeće), kao predstavnici imenovani su sljedeći članovi: 

 doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, predstavnica Građevinskog fakulteta, 

 doc. dr. sc. Goran Vukelia, predstavnik Pomorskog fakulteta, 

 prof. dr. sc. Saša Žiković, predstavnik Ekonomskog fakulteta, 

 prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., predstavnik Fakulteta zdravstvenih studija, 
koji se razrješuju na prijedlog navedenih sastavnica te se imenuju sljedeći novi članovi: 

 doc. dr. sc. Vanja Travaš, predstavnik Građevinskog fakulteta,  

 doc. dr. sc. Neven Grubišić, predstavnik Pomorskog fakulteta,  

 doc. dr. sc. Igor Cvečić, predstavnik Ekonomskog fakulteta,  

 doc. dr. sc. Štefica Dvornik, predstavnica Fakulteta zdravstvenih studija,  
II. Slijedom navedenog u točki I. sastav  Stručno vijeća čine: 

 prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Alen Ružić - predsjednik 

 doc. dr. sc. Sanja Bojanić, Akademija primijenjenih umjetnosti 

 doc. dr.sc. Igor Cvečić, Ekonomski fakultet 

 prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, Filozofski fakultet  

 doc. dr. sc. Kristina Črnjar, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

 prof. dr. sc. Štefica Dvornik, Fakultet zdravstvenih studija 

 doc. dr. sc. Vanja Travaš, Građevinski fakultet 

 prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, Medicinski fakultet 

 doc. dr. sc. Neven Grubišić, Pomorski fakultet 

 izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet 

 izv. prof. dr. sc. Marina Franulović, Tehnički fakultet 

 doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, Učiteljski fakultet 

 izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, Odjel za biotehnologiju 

 izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester, Odjel za fiziku 

 prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Odjel za informatiku 

 prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku 

 Dinko Jurjević, Studentski centar Rijeka   

 Senka Tomljanović, viša knjižničarka, Sveučilišna knjižnica Rijeka 

 Aleksandar Šušnjar, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 
 
8.4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade 

za znanost 
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Nakon rasprave Senat je jednoglasno, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Utvrđuje se prijedlog kandidata Sveučilišta u Rijeci za članove Upravnog odbora Hrvatske 

zaklade za znanost kako slijedi: 

 izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, Građevinski fakultet – Tehničke znanosti, 

 prof. dr. sc. Miljenko Kapović, Medicinski fakultet – Biomedicina i zdravstvo, 

 prof. dr. sc. Saša Žiković, Ekonomski fakultet – Društvene znanosti, 

 prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, Filozofski fakultet – Humanističke znanosti. 
II. Ova Odluka se uz životopise kandidata predloženih u točki I. dostavlja Ministarstvu, znanosti i 

obrazovanja sukladno objavljenom javnom pozivu. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Znanstveni odbor za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci 
 
8.5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Znanstvenog odbora za obilježavanje 

45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. U cijelom tekstu Odluke Senata o imenovanju Znanstvenog odbora za obilježavanje 45. 
obljetnice Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-264, od 21. 
studenog 2017. godine) riječi ''Znanstveni odbor'' zamjenjuju se riječima ''Znanstveno - 
programski odbor''. 

II. Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke o osnivanju 
Znanstvenog odbora za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora u suradničko zvanje i 
odgovarajuće radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog znanstvenog 
područja: znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na projektu 
BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002 i imenovanje 
povjerenstva za provedbu izbora 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Pokreće se postupak izbora i raspisuje natječaj za izbor u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: znanstvenog polja: 
Biotehnologija u biomedicini na projektu BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002 
i imenuje stručno povjerenstvo za provedbu izbora u sljedećem sastavu:  

 izv. prof. dr. sc Sandra Kraljević Pavelić, predsjednica, 

 doc. dr. sc. Mirela Sedić, članica, 

 doc. dr. sc. Jelena Ban, članica, 
koje je obvezno u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja dostaviti Senatu Izvješće s 
prijedlogom kandidata.  

II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

Točka 10.  Raspisivanje natječaja 
 

10.1. Suglasnost Senata Rektorici za raspisivanje natječaja za dodjelu jednogodišnjih 
inicijalnih potpora mladim istraživačima 

 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Senat daje suglasnost rektorici za raspisivanje Natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih 
potpora mladim istraživačima u statusu poslijedoktoranda, docenta i/ili znanstvenog suradnika 
za razvoj samostalnog pravca istraživanja, koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Natječaj iz točke I. ove Odluke će se objaviti na mrežnim stranicama i intranet portalu 
Sveučilišta u Rijeci odmah po stupanju ove odluke na snagu i biti će otvoren 30 dana od dana 
objavljivanja. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

10.2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku 
godinu 2017./2018. 

 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2017./2018. (u 
daljnjem tekstu: Natječaj). 

II. Informacije o Natječaju će se objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci u roku od 7 
(sedam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

III. Tekst Natječaja čini sastavni dio ove Odluke. 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  

Točka 11.  Studenti i studiji 
 

11.1. Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima 
studija u 2018./2019. ak. god. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I.  (1) Participacija u troškovima studija redovitih studenata sufinancira se sukladno Ugovoru o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u 
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  od 3. studenog 2015. godine, 
do sklapanja novog Ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, (u daljnjem tekstu: 
Ugovor).   
(2) Participacija u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za redovite studente koji 
po prvi put upisuju prvu godinu studija 2018./2019.  akademske godine subvencionira se u 
cijelosti, sukladno Ugovoru.   

II. Pravo na subvenciju participacije MZO-a na višim godinama studija stječu redoviti studenti koji 
su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, 
odnosno  najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s invaliditetom od 60% i više, sukladno 
Ugovoru.    

III. (1) Iznos participacije i novčanu vrijednost ECTS boda za svaku akademsku godinu utvrđuje 
Senat posebnom odlukom.  
(2) Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 55 ECTS-bodova 
ali više od 30 ECTS bodova dužni su platiti iznos participacije koji odgovara umnošku ECTS 
bodova ponovno upisanih kolegija i utvrđene novčane vrijednosti jednog ECTS boda. 

IV. Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30 ECTS bodova ili manje 
dužni su u tekućoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije utvrđene odlukom Senata.  

V. Iznos participacije snosi visoko učilište/nositelj studijskog programa:     
a) za redovite studente koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 50 ECTS bodova ili više, 
a manje od 55 ECTS bodova, te ostvarili prosječnu ocjenu 4,5 (i/ili prosječnu težinsku ocjenu 
veću od 80% na preddiplomskim studijima i 90% na diplomskim studijima)  
b) za redovite studente koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, 
udomiteljskih obitelji) koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30 ECTS bodova ili više, 
a manje od 55 ECTS bodova.  
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VI. Redoviti studenti dužni su u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije 
utvrđene odlukom Senata za pojedini studij:    
a) ukoliko na trogodišnjem preddiplomskom studiju i trogodišnjem stručnom studiju nisu u 
četiri godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija; 
b) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj 
ECTS bodova potreban za završetak studija;  
c) ukoliko na petogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju nisu u sedam 
godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija;  
d) ukoliko na šestogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju nisu u osam 
godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija;  
e) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS 
bodova potreban za završetak studija; 
f) ukoliko na dvogodišnjem diplomskom studiju nisu u tri godine stekli ukupan broj ECTS 
bodova potreban za završetak studija. 
(2) Ukoliko ni u narednoj akademskoj godini redoviti studenti iz stavka (1) ove točke ne steknu 
ukupan broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija, visinu participacije za sve godine koje 
slijede do završetka studija određuje visoko učilište/nositelj studija.  

VII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje za upise u 2018./2019. ak. god. do 
sklapanja novog Ugovora sukladno točki I. stavak (1).   
 

11.2. Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti za upis u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu preddiplomskih 
sveučilišnih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija provode Akademija 
primijenjenih umjetnosti, Filozofski  fakultet, Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci.  

II. Troškovi dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti iz točke I. ove odluke 
iznose:  

 330,00 kn za studije Akademije primijenjene umjetnosti 

 300,00 kn za integrirani sveučilišni studij Dentalne medicine Medicinskog fakulteta  

 150,00 kn za studije Filozofskog fakulteta i Odjela za biotehnologiju. 
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za upise u 2018./2019. ak. god.   

 
11.3. Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka za upis kandidata starijih od 24 

godine u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Razredbeni postupak za upis kandidata starijih od 24 godine (kandidati koji su do uključivo 31. 

siječnja godine u kojoj upisuju studij navršili 24 godine, a maturirali su prije 2010. godine) u 
prvu godinu preddiplomskih stručnih i preddiplomskih sveučilišnih studija provode Ekonomski, 
Građevinski i Pomorski  fakultet Sveučilišta u Rijeci.   

II. Troškovi razredbenog postupka za kandidate iz točke I. ove odluke iznose 250,00 kn.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za upise u 2018./2019. ak. god.    

 
11.4. Prijedlog odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 

2018./2019. akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskih, integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica 
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Po provedenoj raspravi pristupilo se glasovanju u amandmanu 1. – da se u točki I. pod  b) prijedloga 
Odluke riječi ''studiji u znanstvenom području prirodnih znanosti'' zamjene s riječima ''studiji Odjela za 
matematiku i Odjela za fiziku''. Amandman 1. prihvaćen je jednoglasno. Senat je potom većinom 
glasova: 19 za i 1 protiv donio sljedeću ODLUKU: 

I. Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u 1. 
godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih, 
diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica (u daljnjem tekstu „studiji“) u 2018./2019. akademskoj godini iznosi:   
a) 5.500,00 kn (1ECTS = 91,67 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih 
i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za 
studije Učiteljskog fakulteta i studije Kulturologije Filozofskog fakulteta;  
b) 7.370,00 kn (1ECTS = 122,83 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih 
i biotehničkih znanosti, odnosno nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka i za 
studije Odjela za matematiku i Odjela za fiziku.  
c) 9.240,00 kn (1ECTS = 154,00 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva odnosno nastavnom području struke biomedicine i zdravstva, za 
studije Odjela za biotehnologiju i Akademije primijenjenih umjetnosti.  

II. (1) Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2018./2019. po prvi puta upisuju 
1. godinu studija, u cijelosti podmiruje MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike 
Hrvatske.  
(2) Pravo na subvenciju student ostvaruje onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu 
trajanja studija (npr. 3 godine na trogodišnjem preddiplomskom studiju).  
(3) Studentima s invaliditetom od 60 % i više troškovi studija subvencioniraju se onoliko godina 
koliko odgovara dvostrukome propisanom vremenu trajanja studija. 
(4) Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju 1. godinu studija, a za koje se participacija ne 
podmiruje iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske (npr. studiji na engleskom 
jeziku), plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu koji se utvrđuje posebnom odlukom 
Senata.  
(5) Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će 
studirati u statusu redovitog studenta plaćaju participaciju najviše u visini trostrukog iznosa 
participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. Točan iznos utvrđuje vijeće visokog 
učilišta/nositelja studijskog programa).   

III. (1) Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi 
najmanje 30 ECTS-a, a najviše 60 ECTS-a.  
(2) Izvanredni studenti - hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, 
djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100-
postotnih HRVI iz Domovinskog rata prve skupine te osobe sa 60-postotnim i većim tjelesnim 
oštećenjem (invaliditetom)  mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene u 
točki I. ove Odluke. 
(3) Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, 
udomiteljskih obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđenog u točki I. 
ove Odluke. 

IV. (1) Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od 
visokih učilišta u RH i u 2018./2019. ak. god. upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na 
nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima 
studija utvrđen u točki I. ove Odluke. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim 
godinama studija student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018. od 3. studenog 2015., do sklapanja novog Ugovora s MZO (u 
daljnjem tekstu: Ugovor). 



16 

 

(2) Student koji je u RH studirao u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu 
izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu redovitog studija iste razine uz subvenciju 
MZO-a. Pravo studiranja uz subvenciju MZO-a na višim godinama studija student ostvaruje 
sukladno Ugovoru.   
(3) Prilikom prijelaza s jednog studijskog programa na drugi studijski program unutar istog 
visokog učilišta ili sa studijskog programa jednog visokog učilišta na studijski program drugog 
visokog učilišta student plaća puni iznos participacije u troškovima studija utvrđen u točki I. 
ove Odluke bez obzira na broj stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini na 
prethodnom visokom učilištu. Pravo studiranja uz subvenciju MZO-a na višim godinama studija 
student ostvaruje sukladno Ugovoru.  

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta, 
a primjenjuje se za upise u 2018./2019. akademsku godinu.   

 
11.5. Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 
2018./2019. kako slijedi:   
 broj upisnih mjesta na redovitim studijima za državljane RH i državljane država članica EU 
 broj upisnih mjesta na redovitim studijima za strane državljane  
 broj upisnih mjesta za izvanredne studije.  

Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na 
konačnoj rang-listi, do ispunjenja upisnih kvota.  

II. (1) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine (KLASA:602-04/16-
05/3, URBROJ:  380-230/071-16-8) pravo izravnog upisa na visoka učilišta u statusu redovitih 
studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod 
uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti imaju:  

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata  
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata 
- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 
148/13), u daljnjem tekstu: Zakon 

- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. 
Zakona 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem 
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8.  Zakona.  

(2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani 
unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne 
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60-postotnim i većim 
tjelesnim oštećenjem (invaliditetom). 
Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi 
položeni ispiti koje je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.  
(3) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima 
dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka (1) i (2) ove točke:  
 hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata 

status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 
2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva);  
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 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji 
nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve 
skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici 
područne (regionalne) samouprave;  

 kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status 
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.  

 Kandidati iz stavka (1), alineja 5., 6. i 7. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda 
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada. 

 Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.   
(4) Kandidati iz stavaka (1) i (2)  ove točke koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar 
upisne kvote upisat će se izvan kvote do ispunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.   

III. Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno 
nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.  

IV. U slučaju da se upisna mjesta za strane državljane ne popune, odlukom vijeća visokog 
učilišta/Sveučilišta ista se mogu popuniti državljanima RH/EU. Odluka vijeća dostavlja se 
Senatu na znanje.   

V. Broj mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija i 
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. 
prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove odluke.    

VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni 
informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. 
godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.   

 
11.6. Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 

specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2018./2019. ak. god. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2018./2019. kako 
slijedi:   

 broj redovitih studenata državljana RH i državljana država članica EU 

 broj redovitih studenata stranih državljana  

 broj izvanrednih studenata. 
Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na 
konačnoj rang-listi, do ispunjenja upisnih kvota.  

II. (1) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine (KLASA:602-04/16-

05/3, URBROJ: 380-230/071-16-8) pravo izravnog upisa na visoka učilišta u statusu redovitih 

studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod 

uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, 

vještina i sposobnosti imaju:  

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata  

- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata 

- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata 

- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 
148/13), u daljnjem tekstu: Zakon 
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- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. 
Zakona 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem 
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.  

(2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani 

unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne 

provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60-postotnim i većim 

tjelesnim oštećenjem (invaliditetom). 

Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi 

položeni ispiti koje je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.  

(3) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima 

dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka (1) i (2)ove točke: 
 hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata 

status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 
2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva);  

 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji 
nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve 
skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici 
područne (regionalne) samouprave;  

 kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status 
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.  

 Kandidati iz stavka (1), alineja 5., 6. i 7. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda 
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada. 

Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.   
(4) Kandidati iz stavaka (1) i (2) ove točke koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar 
upisne kvote upisat će se izvan kvote do ispunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.   

III. Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno 

nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.  

IV. U slučaju da se upisna mjesta za strane državljane ne popune, odlukom vijeća visokog 

učilišta/Sveučilišta ista se mogu popuniti državljanima RH/EU. Odluka vijeća dostavlja se 

Senatu na znanje.   

V. Broj mjesta za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih 

stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. prikazan je 

tablici koja je sastavni dio ove odluke.   

VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu 

diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 

sastavnica u 2018./2019. ak. god.  
 

11.7. Prijedlog Oduke o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu studija u 2018./2019. ak. god. na integrirani 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na tekst Natječaja za upis u 
I. godinu studija u 2018./2019. ak. god. na integrirani  sveučilišni studija „Medicina na 
engleskom jeziku“ kako slijedi: 

Call for applications 
REPUBLIC OF CROATIA 
UNIVERSITY OF RIJEKA 
FACULTY OF MEDICINE 
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A CALL FOR APPLICATIONS FOR ENROLLMENT INTO THE FIRST YEAR OF INTEGRATED UNDERGRADUATE AND 
GRADUATE UNIVERSITY STUDIES OF MEDICINE (IN ENGLISH LANGUAGE) LEADING TO THE ACADEMIC TITLE OF 

DOCTOR OF MEDICINE  in the academic year 2018/2019 
Study program 
Medical Studies in English, integrated undergraduate and graduate university studies, with a 6 year duration. The 
maximum number of admitted students will be 50 and all of the admitted students are expected to pay the 
tuition fee in amount of 9000 Euro (counter value in Kuna) per year.  The cost of application fee is 200 Euro. 
Academic year starts in October and the admission is possible only into the winter semester. The tuition fee can 
be paid: 

- in full at enrollment  
                OR 

- in three installments of 3000 EUR (first at enrollment, second by November 30 and third by December 
31). 

The cost of enrolment for the academic year 2018/2019 is 330,00 Croatian kuna (approximately 45 euro). 
Applicants who completed secondary school education and passed the final exam are eligible to apply. 
Applications 
Applications are received for each exam term until 10 days prior to exam term date. Applications for the spring 
exam term should be sent by March 12, 2018, for summer exam term  by June 18, 2018 and for autumn exam 
term by August 27,2018. In the week before the entrance exam takes place intensive preparatory course in the 
fields of Biology, Chemistry and Physics will be offered. The cost of the preparatory course is 800 euros. 
The entrance exam will take place at the University of Rijeka, Faculty of Medicine premises, Braće Branchetta 20, 
51000 Rijeka and simultaneously abroad on: 
      -       I.  March 23, 2018  
      -      II.  June 29, 2018 

- III. September 7, 2018  
The results of entrance examination will be published on official faculty websites 
(https://www.medri.uniri.hr/en/ ; http://medical-studies-in-english.com/ ) on: 
      -      I.  March 26, 2018  
      -      II.  July 2 , 2018 

- III. September 10, 2018  
The appeal period is 24 hours after the results are announced. 
The fall entrance exam will take place only if there are available places left. 
Applications should be sent by post to the following address: Faculty of Medicine, University of Rijeka, Medical 
Studies in English, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.  
Incomplete and late applications and applications sent by e-mail or fax will not be considered. 
Call for applications in the English language, detailed application requirements, the number of available places 
after each exam term, application procedure, list of documents, and enrollment information will be posted on 
the website http://medical-studies-in-english.com and are constituent parts of this call for applications. 
Enrolment schedule: 
Summer term: July 17- July 19, 2018 
Fall term: September 20 - September 21, 2018 
According to the schedule above, all the enrolments will take place from 09:00 am to 01:00 pm. 
It is important that you enroll at stated times. Your enrolment is only valid for one academic year at a time. 
Detailed information on the study program can be found on the official website of the Faculty of Medicine, 
Medical studies in English http://medical-studies-in-english.com or directly at the Student Affairs Office of 
Medical Studies in English: 
Faculty of Medicine  
University of Rijeka  
Braće Branchetta 20  
51000 Rijeka  
Telephone: +385(0)51651295 
E-mail: info@medical-studies-in-english.com 

II. Objavu natječaja za upis na studij iz točke I. ove Odluke, prijave za upis, cjelokupni razredbeni 
postupak i upise provodi Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.    

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

https://www.medri.uniri.hr/en/
http://medical-studies-in-english.com/
http://medical-studies-in-english.com/
http://medical-studies-in-english.com/
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11.8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u 
Rijeci u ak. god. 2017./2018. 

 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno, donio sljedeću ODLUKU:  

I. Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se sljedećim redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica:  

Red. 
broj Prezime i ime Fakultet 

Godina 
studija u 

2017./2018.  Ukupno bodova 

1. Arnautović Sabina FMTU  1. 29 

2.  Sušanj Sven PRAVRI  1. 29 

3. Bazina Tomislav RITEH  2. 28 

4. Mičetić Domagoj MEDRI 4. 28 

5. Uhač Mia MEDRI  6. 28 

6. Škravan Antonia FMTU  3. 26 

7. Marinelli Frano MEDRI  4. 26 

8. Jardas Marina MEDRI  4. 26 

9. Keča Karla FMTU  3. 25 

10. Kapeš Jelena FMTU  4 25 

11. Jerolimov Ivana FFRI  1. 25 

12. Marinović Hrvoje PFRI  1. 25 

13. Ribarić Elizabeta EFRI  1. 25 

14. Jurdana Vlatka PRAVRI  5 25 

15. Predović Ivona MEDRI 4. 25 

16. Župan Dora FMTU  4. 25 

17. Kostadin Lucija UFRI  3. 24 

18. Krznarić Lorena FMTU 5. 24 

19. Zlatić Martin RITEH  1. 24 

20. Aksentijević Dea EFRI 3. 24 

21. Milanović Tomislav RITEH  1 23 

22. Lesničar Kristiana EFRI  3. 23 

23. Štimac Valentina SOBRI  1. 23 

24. Srdoč Rina FZSRI  1. 23 

25. Štefančić Karla FZSRI 1. 23 

26. Matulja Dario SOBRI  2. 23 

27. Jakopec Nenad FFRI 2. 23 

28. Đukić Nina SOBRI  3. 23 

29. Knapić Viktorija EFRI  2. 23 

30. Malinić Luka RITEH  2. 22 

31. Tudor Atena FFRI  1. 22 

32. Matijević Dajana EFRI  2. 22 

33. Krmpotić Mislav MEDRI  4. 22 

34. Bolić Marin FFRI  2. 22 

35. Požar Nino SOBRI  2. 22 

36. Habulin Lucija FFRI  2. 21 

37. Lugarić Paola APURI  2. 21 
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38. Datković Doris FFRI  2. 21 

39. Jardas Daria SOFRI  1. 21 

40. Lencović Anton GRADRI  2. 21 

41. Bogović Korino RITEH  2. 21 

42. Sikirica Ante RITEH 2. 21 

43. Miculinić Tea UFRI 3. 21 

44. Blažević Marija FFRI  2. 21 

45. Milotić Mario MEDRI  4. 21 

46. Biturajac Mia FFRI  2. 21 

47. Zaharija Beti SOBRI  5. 21 

48. Miculinić Nina PRAVRI  3. 21 

49. Đurinić Marija FMTU  1. 20 

50. Kajganić Leona EFRI 1. 20 

51. Mamić Helena EFRI 1. 20 

52. Raukar Ivona FFRI  2. 20 

53. Dujmešić Lea EFRI  1. 20 

54. Černeka Emili FFRI  1. 20 

55. Begić Nika FFRI  1. 20 

56. Milčetić Martina EFRI  1 20 

57. Sokolić Jelena UFRI 1. 20 

58. Ekmečić Azra  FMTU  1. 20 

59. Pitlović Iva Marija FFRI  2. 20 

60. Nuli Valentina EFRI  2. 20 

61. Hrgar Nikolina EFRI 2. 20 

62. Krušić Vedrana SOBRI 3. 20 

63. Agbaba Romina FMTU  1. 20 

64. Ljevar Lorena UFRI  3. 20 

65. Pupovac Aleksandar MEDRI  5. 20 

66. Milovan Franko GRADRI  2. 20 

67. Bukša Nikolina SOBRI  3. 20 

68. Kolaković Nina FFRI  2. 20 

69. Pranjić Patricia EFRI 1. 19 

70. Babeli Karla PFRI 3. 19 

71. Hlača Nika MEDRI  6. 19 

72. Orlić Andrija MEDRI 6. 19 

73. Paulić Marija-Paola FFRI  1. 18 

74. Novakovic Ecia FFRI  1. 18 

75. Ćelić Ivan RITEH 1. 18 

76. Titijevski Anamaria FFRI  1. 18 

77. Diklić Perin Filip MEDRI  5. 18 

78. Vulinović Silvija UFRI  1. 18 

79. Hodalj Fani EFRI  1. 18 

80. Novak Filip APURI  1. 18 

81. Ilijanić Valentina MEDRI  1. 18 

82. Logarušić Lora EFRI 2. 18 
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83. Valković Ana MEDRI  6. 18 

84. Skočić Petra UFRI  3. 18 

85. Maula Tara EFRI  2. 18 

86. Mrakovčić Karmen PRAVRI  5. 18 

87. Stokanović Tanja FFRI  2. 17 

88. Kučan Damjana PFRI 1. 16 

89. Zoretić Ivona PFRI 1. 16 

90. Šolar Nikolina EFRI  1. 15 

91. Rusev Petra  EFRI 1. 14 

92. Prvonožec Magdalena FFRI  2. 13 

93. Krnetić Narda PRAVRI  3. 13 

94. Kobašlić Matej FFRI  2. 13 

95. Markuš Kristina FFRI  1. 12 

96. Fućak Laura FFRI  2. 12 

97. Posel Dora FFRI  2. 11 

98 Živković Toni APURI  3. 11 

99. Mihoci David RITEH  1. 10 

II. Stipendija u iznosu od 8.000,00 kn bit će isplaćena studentima iz točke I. ove odluke u 10 
jednakih mjesečnih obroka za razdoblje od 1. listopada 2017. godine do 30. srpnja 2018. 
godine.  

III. Sveučilište u Rijeci i studenti iz točke I. ove Odluke zaključit će ugovor o stipendiranju kojim se 
utvrđuju međusobna prava i obveze. Obavijest o terminu potpisivanja ugovora bit će 
objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta.   

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

 
11.9. Prijedlog novog studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog studija za 

ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta 
 
Nakon rasprave Senat je većinom glasova: 13 za i 6 suzdržanih, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Osniva se Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova, čiji 
je nositelj i izvoditelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.  
Tekst studijskog programa nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.  

II. Studij traje jednu (1) godinu, a njegovim završetkom stječe se 60 ECTS bodova. 
Znanstveno područje studijskog programa: društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija. 
Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
Studijem se stječe akademski naziv specijalist upravljanja i vođenja odgojno obrazovnom 
ustanovom. 
Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske 
kapacitete iznosi 18 studenata. 

III. Odluka se dostavlja Agenciji za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja - Upravi za visoko obrazovanje, na daljnje postupanje u svrhu upisa u odgovarajući 
upisnik studijskih programa, čime će se steći uvjeti za izvođenje studijskog programa iz točke 
I. ove Odluke. 

IV. Za izvođenje studijskog programa Poslijediplomskoga specijalističkog studija za ravnatelje 
odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ne predviđa se 
opterećenje Državnog proračuna, već će studij biti financiran isključivo iz školarina polaznika. 

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 12.  Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Neeuklidska geometrija“ 
Odjela za matematiku 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Neeuklidske geometrije“ Odjela za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci. 

II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

   

Točka 13.  Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci 
 

13.1. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Usvaja se popis prijavljenih izdanja koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u 
Rijeci za 2018. godinu: 

R.br. AUTORI/UREDNICI SASTAVNICA NASLOV DJELA KATEGORIJA 

DJELA 

NAKLADA 

1. Prof. dr. sc. Dragan 
Magaš, izv. prof. 
dr. sc. Zrinka Zadel 
i izv. prof. dr. sc. 
Ksenija Vodeb 

Fakultet za 
menadžment u 
turizmu i 
ugostiteljstvu 
Opatija 

Menadžment 
turističke organizacije 
i destinacije 

Znanstvena 
knjiga 

e-izdanje 

2. Izv. prof. dr. sc. 
Sanda Martinčić-
Ipšić i izv. prof. dr. 
sc. Ana Meštrović 

Odjel za 
informatiku 
Sveučilišta u Rijeci 

The language 
networks 

Znanstvena 
knjiga 

e-izdanje 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

13.2. Suglasnost na Odluku Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci o 
izdavanju časopisa Politehnika 

 
Nakon rasprave Senat je većinom glasova: 18 za i 1 suzdržan donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se suglasnost na Odluku Povjerenstva za izdavačku djelatnost (KLASA: 612-10/18-01/04, 
URBROJ: 2170-57-03-18-1 od 8. veljače 2018.) koja čini sastavni dio ove Odluke i uvrštava se u 
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

Točka 14.  Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za podršku pametnim i održivim 
gradovima i imenovanju predstojnika 

 
Nakon rasprave, Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Osniva se Centar za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem 
tekstu: Centar) kao ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci sa sjedištem na Sveučilišnom 
Kampusu. 

II. Naziv Centra na engleskom jeziku glasi: University of Rijeka Centre for Support to Smart and 
Sustainable Cities. 

III. Djelatnost Centra temelji se na znanstveno-istraživačkim i obrazovnim, interdisciplinarnim 
procesima usmjerenim na identificiranje, oblikovanje, diseminaciju znanja i implementaciju 
metoda i postupaka stvaranja, prikupljanja, obrade i korištenja višedimenzionalnih podataka u 
svrhu efikasnog i efektivnog upravljanja vrijednostima u svim područjima funkcioniranja 
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modernih gradova ili regija. Ove aktivnosti proizlaze iz uvjerenja da se kompleksnim sustavima, 
kao što su to današnji gradovi ili regije, može optimalno upravljati na dobrobit građana 
isključivo ukoliko su raspoloživi raznovrsni podatci o brojnim procesima u realnom vremenu, 
ali i iz uvjerenja da odluke najšireg upravljačkog spektra današnjih generacija građana ne smiju 
ugrožavati pretpostavke za odlučivanje budućih generacija. 

IV. Centrom zastupa i njime rukovodi predstojnik Centra.   
Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić imenuje se predstojnikom Centra. 
Dr. sc. Damir Juričić imenuje se zamjenikom predstojnika Centra. 

V. Mandat imenovanima iz točke IV. ove Odluke traje 3 (tri) godine. 
Predstojnik će izraditi i uputiti Senatu prijedlog Pravilnika Centra, u kojem se utvrđuje 
unutarnje ustrojstvo centra, organizacijska i kadrovska struktura, i ostala pitanja značajna za 
djelovanje Centra. 

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 15.  Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 
 

15.1. Rektorove nagrade i priznanja studentima u ak. god. 2017./2018. 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prihvaćaju se sljedeći projekti: 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Naziv 
Traženi iznos u 

HRK (s uključenim 
PDV-om) 

Odobreni iznos u 
HRK (s uključenim 

PDV-om) 

3 %-18-6 
Prof. dr. sc. Sanja 
Barić 

Rektorove nagrade 
i priznanja 
studentima u ak. 
god. 2017./2018. 

 
24.078,00 kn 

 
24.078,00 kn 

II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
15.2. Sajam stipendija i visokog obrazovanja u 2018. godini 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prihvaća se sljedeći projekti: 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Naziv 
Traženi iznos u 

HRK (s uključenim 
PDV-om) 

Odobreni iznos u 
HRK (s uključenim 

PDV-om) 

3 %-18-7 
Prof. dr. sc. Sanja 
Barić 

Sajam stipendija i 
visokog 
obrazovanja 2018. 

 

25.000,00 kn 

 

25.000,00 kn 

II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 16.  Prijedlog Odluke o rasporedu II. akontacije za financiranje troškova 
studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. 
godine Aktivnost  A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta 
– izvor 11 Opći prihodi i primici - Državni proračun Republike Hrvatske 
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat utvrđuje raspored financiranja II. akontacije Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 

od 7.159.780,00 kuna što čini 20 % od ukupno planiranih sredstava za financiranje troškova 
studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2017./2018. godinu za 
Sveučilište u Rijeci. Raspored financiranja prikazan je u tablicama Privitak I i II koje čine sastavni 
dio ove Odluke. Sredstva su doznačena na račun Sveučilišta u Rijeci 13. veljače 2018. godine. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Točka 17.  Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 
kuna 

 
17.1. - dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za sklapanje 
Sporazuma o sufinanciranju radova na rekonstrukciji postojeće građevine i izgradnji 
aneksa građevine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdana, dekanici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun 
Fakulteta, u vrijednosti iznad iznosa od 400.000,00 kuna, za sklapanje Sporazuma o 
sufinanciranju radova na rekonstrukciji postojeće građevine i izgradnji aneksa građevina 
Fakulteta koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

17.2. - dekanu Pomorskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
iznad iznosa od 400.000,00 kuna za nabavu rekonstrukcije / dogradnje instalacija 
grijanja i hlađenja Fakulteta 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata izv. prof. dr. sc. Alenu Jugoviću, dekanu Pomorskog 
fakulteta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta, u vrijednosti iznad 
iznosa od 400.000,00 kuna, za nabavu rekonstrukcije / dogradnje instalacija grijanja i hlađenja 
zgrade Fakulteta 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

17.3. - dekanu Medicinskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
iznad iznosa od 400.000,00 kuna u postupku javne nabave roba i usluga 

 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini, dekanu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta, u vrijednosti iznad 
iznosa od 400.000,00 kuna, u postupku javne nabave roba i usluga. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

17.4. - dekanu Fakulteta zdravstvenih studija za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za plaćanje naknade Medicinskom fakultetu 
za izvedenu nastavu u ak. g. 2016./2017. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata, prof. dr. sc. Alanu Šustiću, dekanu Fakulteta zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa 
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od 400.000,00 kn za plaćanje naknade Medicinskom fakultetu za održanu nastavu od strane 
zaposlenika Medicinskog fakulteta u ak. g. 2016./2017.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

17.5. - ravnatelju Studentskog centra Rijeka za poduzimanje pravnih radnji, u ime i račun 
Studentskog centra Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 kuna za: 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se prethodna suglasnost Senata mr. sig. Dinku Jurjeviću, ravnatelju Studentskog centra 
Rijeka za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun SC Rijeka iznad iznosa od 400.000,00 
kuna, kako slijedi: 

 Sklapanje ugovora o zakupu (Grad Rijeka) na rok od 5 godina za prostor na adresi 
Krešimirova 18; Rijeka (Restoran „Index“) gdje jednogodišnja zakupnina s uključenim PDV-
om iznosi 250.013,57 kuna. 

 Potpisivanje bjanko zadužnice na ime Studentskog centra Rijeka na iznos do 500.000,00 
kuna (Grad Rijeka) 

 Potpisivanje bankarske garancije na iznos do 250.013,57 kuna (Grad Rijeka) 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 18.  Prijedlog Odluke o definiranju područja pametne specijalizacije Sveučilišta 
u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci na tragu istaknutih načelna europske strategije razvoja utvrđuje 
sljedeća područja pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci: 

 javno zdravstvo i kvaliteta života, 

 inovativno i otvoreno društvo: građanstvo, inkluzivnost i kultura, 

 bio - nano - info tehnologije, 

 energija - transport - održivi razvoj, 

 turizam, prirodni, tradicionalni resursi za budućnost. 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 19. Suglasnost Senata sastavnicama za prijavu i provedbu projekta u okviru 
Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02) 

19.1. Sveučilište u Rijeci 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost za prijavu i provedbu projekta  OPTILIFE u okviru 
Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02), te potvrđuje da je projekt 
usklađen sa sljedećim razvojnim i strateškim ciljevima i zadatcima Sveučilišta: 

 Cilj I.a.7 -poboljšanje pozicije UNIRI na svjetskim rang listama;  

 Cilj II.a.8. -povećanje kvalitete i kvantitete dostupnih izvora za učenje;  

 Cilj II (obrazovanje); a) 4.1. i 4.2. - povećanje broja diplomskih studijskih programa, kao i broj 
studenata u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim  i prirodnim znanostima, u 
informacijsko-komunikacijskom području te u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ovo 
područje; 

 Cilj II (obrazovanje); d) 2., 3. -povećanje broja stranih studenata iz EU i izvan nje; 

 Cilj II (obrazovanje); d) 4. - povećanje  broja diplomskih studijskih programa koji se u cijelosti 
izvode na stranom jeziku.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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19.2. Fakultet zdravstvenih studija 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za 
prijavu i provedbu projekta u okviru Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ 
(UP.03.1.1.02), te potvrđuje da je projekt usklađen sa sljedećim razvojnim i strateškim 
ciljevima i zadatcima Sveučilišta: 

 Cilj II (obrazovanje); a) 4.1. i 4.2. (uvođenjem programa Integriranog sveučilišnog 

preddiplomskog i diplomskog studija Radna terapija na stranom jeziku povećava se broj 

diplomskih studijskih programa, kao i broj studenata u biomedicinskim znanostima); 

 Cilj II (obrazovanje); d) 2., 3. i 4. (uvođenjem  programa Integriranog sveučilišnog 

preddiplomskog i diplomskog studija Radna terapija na stranom jeziku povećava se broj 

stranih studenata iz EU i izvan nje); 

 Cilj II (obrazovanje); d) 4. (uvođenjem programa Integriranog sveučilišnog preddiplomskog 

i diplomskog studija Radna terapija na stranom jeziku povećava se broj studijskih 

programa na stranom jeziku).  

     II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

19.3. Medicinski fakultet 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za prijavu 
i provedbu projekta „DENTMEDRI- dentalna medicina na engleskom jeziku u Rijeci“ u okviru 
Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02), te potvrđuje da je projekt 
usklađen sa sljedećim razvojnim i strateškim ciljevima i zadatcima Sveučilišta: 

 Cilj I.a.4.1. -povećanje broja projekata financiranih iz kompetitivnih izvora 

 Cilj I.a.7 -poboljšanje pozicije UNIRI na svjetskim rang listama  

 Cilj II.a.4.2 -povećanje broja studenata u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i 
prirodnim znanostima, u informacijsko-komunikacijskom području te u 
interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja  

 Cilj II.a.8. -povećanje kvalitete i kvantitete dostupnih izvora za učenje  

 Cilj II.d.2. -povećanje broja studenata iz EU koji dolaze izvan RH  

 Cilj II.d.3. -povećanje broja studenata koji ne dolaze iz EU  

 Cilj II.d.4. -povećanje broja diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa koji se u 
cijelosti izvode na stranom jeziku (uključujući i združene studije i dvostruke diplome). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
19.4. Tehnički fakultet 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za prijavu i 

provedbu projekta IVORITEH u okviru Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ 

(UP.03.1.1.02), te potvrđuje da je projekt usklađen sa sljedećim razvojnim i strateškim 

ciljevima i zadatcima Sveučilišta: 

 Cilj II (obrazovanje); a) 4.1. i 4.2. (uvođenjem internacionalnog studijskog programa 

povećava se broj diplomskih studijskih programa, kao i broj studenata u tehničkim 

znanostima); 

 Cilj II (obrazovanje); d) 2., 3. (uvođenjem  internacionalnog studijskog programa povećava 

se broj stranih studenata iz EU i izvan nje); 
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 Cilj II (obrazovanje); d) 4. (uvođenjem internacionalnog studijskog programa povećava se 

broj studijskih programa na stranom jeziku).  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

19.5. Pomorski fakultet 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
I. Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za prijavu i 

provedbu projekta u okviru Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02), 
te potvrđuje da je projekt usklađen sa sljedećim razvojnim i strateškim ciljevima i zadatcima 
Sveučilišta:  
u domeni istraživanja osnivanje  integriranih (združenih) doktorskih studija i povećanje 
postotka obranjenih doktorata (cilj I.a.3) kroz povećanje financiranja istraživanja (cilj I.a.4), 
povećanje broja obranjenih doktorata (cilj I.a.1), broja studenata koji studiraju na doktorskim 
studijima u punom radnom vremenu (cilj I.a.1.1), broja nastavnika aktivnih mentora u 
doktoratu (cilj I.a.1.2), povećanje u broju i kvaliteti objavljenih znanstvenih radova (cilj I.b.1), 
broju objavljenih radova po istraživaču (cilj I.b.1.1), kvaliteti objavljenih radova (cilj I.b.1.2), 
broju istraživača u „sustavu kruženja“ (cilj I.c.1) i osiguranju financijskih sredstva za „kruženje 
istraživača“ (cilj I.c.1.1).  
u domeni obrazovanja, povećanje broja poslijediplomskih specijalističkih studija (cilj II.a.4.1), 
broja studenata u tehničkim znanostima (cilj II.a.4.2), udjela e-učenja u studijskim programima 
(cilj II.a.5), broja studenata u sustavu dolazne i odlazne mobilnosti (cilj II.d.1), broja studenata 
iz drugih država EU i studenata koji ne dolaze iz država EU (ciljevi II.d.1, d.2 i d.3), te bi se 
omogućilo usavršavanje i povećao broj nastavnika koji su završili neki od programa 
usavršavanja (ciljevi II.a.6 i 6.1).  
u javnoj funkciji Sveučilišta kroz razvoj mehanizma i procesa suradnje sveučilišta Jadranske 
regije (cilj III.c.3), ojačanju programa promocije Rijeke kao grada u kojem je vrijedno studirati 
(cilj III.b.1) i poboljšanju komunikacije s javnosti (cilj III.c.2). 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 20. Razno 
 
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
Zapisnik sastavila Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
 
U Rijeci 20. veljače  2018.  
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-__                    
 
   rektorica 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
 


