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1. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  23. svibnja 2017. 11:00 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 

ZAPISNIČAR Bojana Brubnjak, dipl. iur. 

 
 
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. Daniela Malnar 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč – Konestra  
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina (dijelom) 
 
doc. dr. sc. Goran Vukelić 
prof. dr. sc. Eduard Kunštek 
prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić 
doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić 
izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić 
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. 
prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
dekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
 
prodekan Pomorskog fakulteta 
dekan Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
prodekanica Učiteljskog fakulteta 
zamjenik pročelnice Odjela za biotehnologiju 
pročelnica Odjel za fiziku 
pročelnica Odjela za informatiku 
zamjenik pročelnice Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19. 
20. 
21. 
22. 

Josip Aničić 
Andrea Mešanović 
Maja Miloš 
Slobodan Šolaja 
 

student Medicinskog fakulteta 
studentica Filozofskog fakulteta 
studentica Medicinskog fakulteta 
student Pravnog fakulteta 
  
 

Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 

- prof. dr. sc. Diana Stolac predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja 
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Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
- 
- 
- 

prof. dr. sc. Alan Šutić, 
izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, 
prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
Šimun Rogoznica 
Kruno Topolski 

dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekan Pomorskog fakulteta, 
dekanica Učiteljskog fakulteta 
student Tehničkog fakulteta 
student  Fakulteta zdravstvenih studija i  Ekonomskog 
fakulteta  
 

Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

- Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. 
- Ana Tomaško Obradović 

glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
Ured rektorice 

 
Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda: 

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći: 

D NE V NI  RE D  

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. 
Ovjera Zapisnika s 104. sjednice Senata održane dana 4. travnja 2017. 
godine 

3. Izvješće rektorice i predstavnika studenata  

4. Imenovanje prorektora 

4.1. prof. dr. sc. Sanja Barić, za studije i studente 

4.2. izv. prof. dr. sc. Alen Ružić, za znanost 

4.3. prof. dr. sc. Goran Turkalj, za organizaciju i upravljanje infrastrukturom  

4.4. izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček, za financije  

5. Potvrda izbora dekana sastavnica Sveučilišta 

5.1. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., za dekana Medicinskog fakulteta 

5.2. 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana za dekanicu Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

5.3. prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić za dekanicu Pravnog fakulteta  

6. Potvrda izbora: 

  U znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora/ice: 

6.1. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, 5 godina 

6.2. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, 5 godina 

6.3. prof. dr. sc. Barbara Karleuša, 5 godina 

6.4. prof. dr. sc. Nada Gosić, trajno 

7. Dopuna Poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Rijeci  

8. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima, Pomorski fakultet 
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9. 
Oslobađanje od pohađanja nastave i polaganja ispita studenta doktorskog 
studija Medicinska kemija, Odjela za biotehnologiju, Raffaella Cimbra 

10. Studijski programi 

10.1. 
Prijedlog izmjena i dopuna  studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Računarstvo Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.2. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Računarstvo Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.3. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Politehnika  Sveučilišta u Rijeci 

10.4. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Politehnika i informatika – nastavnički smjer Sveučilišta u Rijeci 

10.5. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.6. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.7. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.8. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Pomorstvo Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.9. 
Prijedlog odluke o osnivanju novog poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

11. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti Senata na sadržaj diplome koja se izdaje 
završetkom združenog doktorskog studijskog programa Upravljanje i 
ekonomika javnog sektora Ekonomskog fakulteta 

12. Cjeloživotno obrazovanje: 

12.1. 
Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Financijska evaluacija projekata u energetici“ Ekonomskog fakulteta u 
Rijeci 

12.2. 
Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Međunarodna ljetna škola ortodoncije Sveučilišta u Rijeci“ Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

12.3. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog 
obrazovanja „Razlikovni program politehnike“ 

13. 
Odluka o usvajanju trogodišnjeg plana unutarnje prosudbe sustava za 
osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 

14. 
Izmjene i dopune prijedloga Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena Medicinskog fakulteta za 2017. godinu 

15. Financijske odluke: 

15.1. 

Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za 
financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2016./2017. godine Aktivnost  A622122 Programsko 
financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici -  
Državni proračun Republike Hrvatske 

15.2. 

Prijedlog Odluke o III rasporedu  sredstava za financiranje troškova 
studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2016./2017. 
godine Aktivnost  A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta 
– izvor 11 Opći prihodi i primici - Državni proračun Republike Hrvatske 

16. Suglasnost Senata rektorici Sveučilišta: 

16.1. 
za donošenje Odluke o rasporedu sredstava znanstvenim istraživanjima na 
Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu temeljem Ugovor o namjenskom 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini 

16.2. 
za sklapanje Ugovora o dodjeli financijske potpore za program Erasmus+ 
za 2017. godinu u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 
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program Erasmus+ za 2017. g. za  Ključnu aktivnost 1 u području visokog 
obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih - broj 
projekta: 2017-1-HR01-KA103-034904 

16.3. 
na sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava zaklade po natječaju 
''Istraživački projekti'' voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić 
Pejatović, Odjel za biotehnologiju 

17. 
Usvajanje dvaju sveučilišnih izdanja koja ulaze u Plan izdavačke djelatnosti 
Sveučilišta u Rijeci za 2017. g. 

18. 
Suglasnost Medicinskom fakultetu u Rijeci za osnivanje trgovačkog društva 
u kojem će se obavljati djelatnost kojom se povezuje praksa i znanost  

19. 

Odluka o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci da 
postupak prijava i upisa u I. godinu integriranog sveučilišnog studija 
Medicina na engleskom jeziku u 2017./2018. ak. god. provodi izvan 
sustava NISpVU 

20. Razno 
 

 
 

Točka 2. Ovjera Zapisnika sa 104. sjednice Senata održane 4. travnja 2017. godine 

Uz manje tehničke izmjene Senat je jednoglasno usvojio Zapisnik 104. sjednice održane 4. travnja 2017. 
godine. 

 
Točka 3. Izvješće Rektorice i predstavnika studenata: 

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka: 

- proveden je upitnik „Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci – izvješće za akademsku 
godinu 2015./2016.“ rezultate kojega je rektorica predstavila članovima Senata; rezultati pokazuju da 
su studenti najzadovoljniji nastavnicima, a najlošije ocjene odnose se na stjecanje praktičnih 
kompetencija i ishode učenja prostor koji se može popraviti 

- izrađena je mrežna platforma UNIRI International u svrhu povećanja vidljivosti Sveučilišta, posebice 
među inozemnim studentima, istraživačima i znanstvenicima 

- potpisano je Pismo namjere između INA-Industrije nafte d.d., Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci u svrhu  
revitalizacije područja nekadašnje Rafinerije nafte Mlaka i realizacije projekta Znanstveno-
tehnologijskog parka STEP2 

- nakon sjednice bit će raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za 
poticanje poduzetništva i partnersko povezivanje s gospodarstvom; sredstva Fonda namijenjena su za 
provedbu dvaju modela financiranja: Program beskamatnih poduzetničkih kredita za financiranje 
operativnih troškova projekata uz povrat sredstava u 24 mjeseca i Program ulaganja u temeljni kapital 
za financiranje razvojnih troškova projekata uz preuzimanje udjela u vlasništvu s ciljem prodaje udjela u 
roku od 3 do 5 godina i ostvarivanja zarade od ulaganja, a bit će organizirano i javno predstavljanje 
Poziva 

- objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u 
sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (poveznica: www.strukturnifondovi.hr), a vezan uz projekt 
„TRANSMEDRI“ – Centar za translacijska medicinska istraživanja 

- izvještaj o aktivnostima vezanima uz međunarodnu suradnju 

- otvorena je rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 

1. Predstavnica studenata Andrea Mešanović izvijestila je o projektima i aktivnostima koje provodi Studentski 
zbor te iskoristila priliku pozvati sve studente i djelatnike Sveučilišta na Student Day Festival koji se održava 
29. svibnja – 3. lipnja. 
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Članovi Senata jednoglasno su prihvatili izvješća. 
 
Točka 4.  Imenovanje prorektora 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeće ODLUKE: 
 

I. Prof. dr. sc. Sanja Barić s Pravnog fakulteta u Rijeci imenuje se za prorektoricu za studije i studente 
Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat imenovane prorektorice u točki I. ove Odluke počinje dana 1. lipnja 2017. godine i traje 
do isteka mandata rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

I. Izv. prof. dr. sc. Alen Ružić s Medicinskog fakulteta u Rijeci imenuje se za prorektora za znanost 
Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat imenovanog prorektora u točki I. ove Odluke počinje dana 1. lipnja 2017. godine i traje do 
isteka mandata rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

I. Prof. dr. sc. Goran Turkalj s Tehničkog fakulteta u Rijeci imenuje se za prorektora za organizaciju i 
upravljanje infrastrukturom Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat imenovanog prorektora u točki I. ove Odluke počinje dana 1. lipnja 2017. godine i traje do 
isteka mandata rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

I. Izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček s Ekonomskog fakulteta u Rijeci imenuje se za prorektora za financije 
Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat imenovanog prorektora u točki I. ove Odluke počinje dana 1. lipnja 2017. godine i traje do 
isteka mandata rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Rektorica je iskoristila priliku predstaviti prošireni Rektorski kolegij kojeg čine pomoćnici: prof. dr. sc. Elvio 
Baccarini za pitanje etike i akademskog integriteta, izv. prof. art. Letricija Linardić za umjetnost, izv. prof. dr. sc. 
Lado Kranjčević za informacijske tehnologije, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić za strateške infrastrukturne projekte 
na Kampusu (direktorica), prof. dr. sc. Dora Smolčić-Jurdana za razvojnu politiku i promociju, prof. dr. sc. Zoran 
Sušanj za strategiju i ljudske resurse, Kruno Topolski za studentska pitanja, prof. dr. sc. Damir Zec za 
poduzetništvo.  

Kao svoje savjetnike rektorica je predstavila prof. dr. sc. Pavla Komadinu za odnose s lokalnom zajednicom, 
prof. dr. sc. Zdravka Lenca za transfer tehnologije, prof. dr. sc. Peru Lučina za znanstveno-istraživački rad i prof. 
dr. sc. Krešimira Pavelića za pitanja vezana uz međunarodna partnerstva.  

Točka 5. Potvrda izbora dekana/ica sastavnica Sveučilišta 

5.1. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. za dekana Medicinskog fakulteta 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se Odluka Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-06/17-02/161;  
URBROJ: 2170-24-01-17-1/DB, od 25. travnja 2017. godine) o izboru prof. dr. sc. Tomislava 
Rukavine za dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

II. Dekanski mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 
2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
5.2. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana za dekanicu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
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Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
(KLASA: 013-03/17-01/02;  URBROJ: 2156-24-17-01-05, od 25. travnja 2017. godine) o izboru prof. 
dr. sc. Dore Smolčić Jurdana za dekanicu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. Dekanski mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 
2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
5.3. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić za dekanicu Pravnog fakulteta 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se Odluka Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta (KLASA: 013-01/17-01/1; URBROJ: 
2170-57-01-17-5, od 16. svibnja 2017. godine) o izboru prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić, redovite 
profesorice u trajnom zvanju za dekanicu Pravnog fakulteta. 

II. Dekanski mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 
2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 6. Potvrda izbora: 
- u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora/ice: 

6.1.   prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Građevinski fakultet, 5 godina  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. ALEKSANDRE DELUKA-TIBLJAŠ, u znanstveno-nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Građevinarstvo, znanstvena grana: Prometnice, na Katedri za prometnice 
Građevinskog fakulteta, u punom radnom vremenu. 

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

 
6.2.   prof. dr. sc. Diana Car-Pušić, Građevinski fakultet, 5 godina  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. DIANE CAR-PUŠIĆ, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Građevinarstvo, znanstvena grana: Organizacija i tehnologija građenja, na 
Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja Građevinskog fakulteta, u punom radnom vremenu. 

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

 
6.3.   prof. dr. sc. Barbara Karleuša, Građevinski fakultet, 5 godina  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. BARBARE KARLEUŠA, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Građevinarstvo, znanstvena grana: Hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku 
Građevinskog fakulteta, u punom radnom vremenu. 

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

 
6.4.   prof. dr. sc. Nada Gosić, Medicinski fakultet, trajno 
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Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. NADE GOSIĆ, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, za znanstveno područje: Humanističke 
znanosti, znanstveno polje: Filozofija, znanstvena grana: Etika, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
20 sati tjedno. 

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

 
Točka 7.   Dopuna Poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Rijeci 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. U Poslovniku o radu Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/16-01/01; URBROJ: 2170-57-01-16-
1, od 26. siječnja 2016. godine - pročišćeni tekst) u članku 10. stavku 3. na kraju prve rečenice, iza 
riječi ''Senata'' briše se točka, dodaje zarez i sljedeći tekst: ''a eventualne dopune dnevnog reda s 
materijalima i obrazloženjima objavljuju se na sveučilišnom SharePoint portalu, najkasnije 5 dana 
prije održavanja tekuće sjednice Senata.''  

II. Ova Odluka o dopunama Poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Rijeci stupa na snagu danom 
donošenja. 
 

Točka 8.  Povjeravanje nastave inozemnim profesorima, Pomorski fakultet 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost na povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima i 
istaknutim stručnjacima, bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje, iz utvrđenih predmeta, na 
Poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Pomorstvo u akademskoj godini 
2016./2017. kako slijedi: 

 dr. sc. Lechu Murawskom povjerava se izvođenje nastave iz kolegija Čvrstoća, zamor i lom 
pomorskih konstrukcija; 

 dr. sc. Pietru Evangelisti povjerava se izvođenje nastave iz kolegija Green transport and 
logistich services, initiatives influencig factors and impact on performance; 

 prof. dr. sc. Sonke Reiseu povjerava se izvođenje nastave iz kolegija Container Terminal 
Operation; 

 prof. dr. sc. Elen Twrdy, povjera se izvođenje nastave iz kolegija Planiranje i projektiranje 
lučkih terminala. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 9.  Oslobađanje od pohađanja nastave i polaganja ispita studenta doktorskog studija Medicinska 
kemija, Odjela za biotehnologiju, Raffaella Cimbra 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se suglasnost na Odluku Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 
643-02/16-01/04-01; URBROJ: 2170-57-005-01-16-11 od 22. prosinca 2016. godine) kojom se 
utvrđuje da RAFFAELLO CIMBRO, student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Medicinska kemija ispunjava uvjete za stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom 
doktorske disertacije bez pohađanja nastave i polaganja ispita. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
Točka 10.  Studijski programi 

10.1. Prijedlog izmjena i dopuna  studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
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Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način: 

 mijenja se engleski naziv studijskog programa iz Computer Engineering u Computing, 

 studijski program može se izvoditi i na engleskom jeziku, 

 ukida se izborni kolegij Modeliranje i simuliranje sustava iz skupine Izborni kolegij I, 

 izborni kolegij Slikovne metode iz skupine Izborni kolegij II zamjenjuje se izbornim kolegijem 
Natjecateljsko programiranje, 

 dodaje se kolegij Uvod u objektno orijentirano programiranje u popis izbornih projekata, 

 za kolegij Digitalna logika mijenja se broj sati nastave tako da umjesto 2+1+1 bude 2+2+0, bez 
promjene ECTS bodova, 

 mijenja se naziv kolegija Osnove znanstvenog računanja u Uvod u umjetnu inteligenciju, te se 
mijenja dio sadržaja bez promjene ECTS bodova, 

 uvode se manje izmjene u sadržaju sljedećih kolegija (bez promjene ESCT bodova) 
• Algoritmi i strukture podataka, 
• Baze podataka, 
• Digitalna logika, 
• Građa računala, 
• Programiranje I, 
• Programiranje II, 
• Programsko inženjerstvo, 
• Računalne vještine, 
• Razvoj web aplikacija, 
• Uvod u umjetnu inteligenciju. 

II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske godine 
2017./2018. 

III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost i 
visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Tehnički fakultet 
Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
10.2. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način: 

 mijenja se engleski naziv studijskog programa iz Computer Engineering u Computing, 

 studijski program može se izvoditi i na engleskom jeziku, 

 mijenjaju se sati nastave za kolegij Napredni algoritmi i strukture podataka u  3+1+0, bez 
promjene ECTS bodova, 

 mijenja se naziv kolegija Upravljanje u programskom inženjerstvu u Inženjerstvo kompleksnih 
programskih sustava, te se mijenja dio sadržaja bez promjene ECTS bodova, 

 izborni kolegij Bioinformatika zamjenjuje se kolegijem Mobilna robotika, 

 izborni kolegij Strojno učenje prebacuje se iz ljetnog u zimski semestar, 

 ukida se izborni kolegij Digitalna mikroskopija, 

 uvode se manje izmjene u sadržaju sljedećih kolegija (bez promjene ECTS bodova) 

 Bežične mreže osjetila, 

 Mobilne komunikacije, 

 Napredna korisnička sučelja, 

 Napredni algoritmi i strukture podataka, 

 Objektnoorijentirano programiranje, 
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 Programiranje ugradbenih sustava, 

 Računalna obrada govora i jezika, 

 Razvoj internetskih aplikacija, 

 Razvoj mobilnih aplikacija, 

 Stohastička matematika, 

 Strojno učenje, 

 Teorija informacije i kodiranje, 

 Inženjerstvo kompleksnih programskih sustava. 
II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske godine 

2017./2018. 
III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost i 

visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Tehnički fakultet 
Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
10.3. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika  
Sveučilišta u Rijeci  

 
10.4. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i 
informatika –nastavnički smjer Sveučilišta u Rijeci  

S obzirom na nepotpunu dokumentaciju predmetni sveučilišni studijski programi vraćaju se na doradu te je 
Senat jednoglasno donio sljedeće ODLUKE: 

I. Ne usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Politehnika Sveučilišta u Rijeci. 

II. Prijedlog iz točke I. ove Odluke vraća se na doradu predlagaču koji se obvezuje dostaviti 
odgovarajuće suglasnosti i očitovanja svih dionika predmetnog studija. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

I. Ne usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Politehnika i Informatika – nastavnički smjer Sveučilišta u Rijeci. 

II. Prijedlog iz točke I. ove Odluke vraća se na doradu predlagaču koji se obvezuje dostaviti 
odgovarajuće suglasnosti i očitovanja svih dionika predmetnog studija. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

10.5. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na način da se uvodi predmet Napredna mikroekonomija 
(30+0+15), 4 ECTS-a kao izborni predmet na studijskom smjeru Ekonomija razvoja, a koji se na 
studijskom smjeru Gospodarstvo Europske unije izvodi kao obvezni predmet. 

II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske godine 
2017./2018. 

III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost i 
visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
10.6. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način: 
1. uvode se novi izborni predmeti 

 Engleski jezik za akademske svrhe (4 ECTS-a) 

 Pjevački zbor (4 ECTS-a) 

 Prevencija vršnjačkog nasilja (4 ECTS-a) 

 Zdravstveno usmjerene kineziološke aktivnosti (4 ECTS-a) 

 Diskretna matematika (4 ECTS-a) 

 Individualne razlike u učenju stranog jezika (4 ECTS-a) 

 Poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija u razredu (4 ECTS-a) 

 Istraživačka nastava prirode i društva (4 ECTS-a) 
2. u predmetima Jezična komunikacija i Pisano stvaralaštvo mijenjaju se sadržaji i ishodi učenja. 

II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske godine 
2017./2018. 

III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost i 
visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Učiteljski fakultet 
Sveučilišta Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
10.7. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način: 
1. uvode se novi izborni predmeti 

 Kineziološka dijagnostika u edukaciji (3 ECTS-a) 

 Pjevački zbor (3 ECTS-a) 
2. nastavno opterećenje predmeta Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji mijenja se iz 

15+15+0 u 15+0+15. 
II. Izmjene  i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske godine 

2017./2018. 
III. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost i 

visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
10.8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Pomorstvo Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) 
studija Pomorstvo Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na način: 
Preraspodjela ECTS bodova unutar modula i predmeta, izmjene naziva izbornih kolegija bez 
izmjene sadržaja, uvođenje voditelja izbornih modula, ukidanje i izmjena naziva izbornih modula, 
izmjene nositelja predmeta (obveznog i izbornih), ukidanje izbornih predmeta, uvođenje novih 
izbornih predmeta, uvođenje novih izbornih predmeta inozemnih nositelja/sunositelja, odabir 
mentora odmah nakon upisa na studij, izmjena uvjeta za završetak studija.  
Izmjene i dopune koje se iskazuju postotnom vrijednošću: 
Preraspodjela ECTS bodova unutar modula i predmeta (7,77%)  
Sukladno preporukama za poboljšanje kvalitete studijskog programa prema Agenciji za znanost i 
visoko obrazovanje po provedenom postupku reakreditacije smanjuje se broj ECTS opterećenja 
koje se odnosi na nastavu a u cilju usklađenja sa standardom u ostalim državama EU. Predlaže se 
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smanjenje broja predmeta koji studenti moraju odslušati kao i smanjenje broja ECTS bodova 
pojedinih predmeta. 
Do sada je broj ECTS bodova Temeljnog kolegija (A) iznosio 20, a broj ECTS bodova Jezgrenog 
znanstveno-usmjeravajućeg kolegija (B) 30. Temeljni kolegij (A) sastojao se od obveznog predmeta 
„Znanstveno-istraživačke metode“ te dva izborna predmeta odabranih iz popisa temeljnih 
predmeta. Jezgreno znanstveno-usmjeravajući kolegij (B) sastojao se od četiri predmeta iz popisa 
predmeta odgovarajućih modula. 
Prema prijedlogu izmijenjenog programa, student upisuje 2 predmeta iz popisa predmeta 
Temeljnog modula i 4 predmeta iz popisa predmeta odabranog Jezgrenog modula. Za svaki 
predmet unutar pojedinog modula dodjeljuje se 6 ECTS bodova čime ukupne nastavne obaveze 
iznose 36 ECTS bodova. Na taj način broj predmeta smanjuje se sa 7 na 6 a iznos ECTS bodova za 
nastavne obaveze sa 50 na 36. 

Izmjene i dopune koje se NE iskazuju postotnom vrijednošću 

Promjena naziva IZBORNIH kolegija bez promjene njihovog sadržaja 

VODITELJ KOLEGIJA STARI NAZIV KOLEGIJA NOVI NAZIV KOLEGIJA 

Prof. dr. sc. Danko Kezić 
Upravljanje robotskim 
proizvodnim sustavima 

Nadzorno upravljanje prometnih i 
proizvodnih sustava 

Prof. dr. sc. Dragan Čišić 
Upravljanje 
dobavnim/potražnim lancem 

Istraživanja u upravljanju dobavnim 
lancem 

 
Izmjene u Temeljnom modulu 

Promjena nositelja OBVEZNOG predmeta: 

 

NAZIV PREDMETA STARI VODITELJ PREDMETA NOVI VODITELJ PREDMETA 

Znanstveno-istraživačke 
metode 

Prof. dr. sc. Mateo Milković Doc. dr. sc. Ana Perić Hadžić 

 
Izmjene u Izbornom modulu 

Ukidanje i promjena naziva izbornih modula 

Radi slabijeg interesa za upis pristupnika ukidaju se izborni moduli Hidrografsko inženjerstvo te 
Primjena informacijskih tehnologija u pomorstvu i prometu. 
Naziv modula Elektrotehnika i pomorske komunikacije mijenja se u Elektrotehnika u pomorstvu. 
Naziv modula Lučki sustavi mijenja se u Lučki sustavi i tehnološki procesi u prometu. 
 
Uvođenje voditelja izbornih modula 

Voditelji izbornih modula imaju zadaću usmjeravanja doktoranada u istraživanje i pomaganja u 
odabiru područja doktorske disertacije a s ciljem osiguranja doktorandima realne mogućnosti 
završetka studija unutar 4 godine (studenti u punom radnom vremenu) ili 6 godina (studenti s 
dijelom radnog vremena) a u skladu sa preporukama AZVO-a. 

 

NAZIV MODULA VODITELJ MODULA 

Nautičke znanosti Prof. dr. sc. Robert Mohović 

Pomorski energetski i strojni sustavi Doc. dr. sc. Goran Vukelić 
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Elektrotehnika u pomorstvu Prof. dr. sc. Boris Sviličić 

Logistika i menadžment u pomorstvu i 
prometu 

Prof. dr. sc. Dragan Čišić 

Lučki sustavi i tehnološki procesi u prometu Prof. dr. sc. Čedomir Dundović 

Zaštita mora i priobalja Prof. dr. sc. Damir Zec 

Vojni pomorski sustavi Prof. dr. sc. Serđo Kos 

 
Promjena nositelja izbornih predmeta 

NAZIV PREDMETA STARI VODITELJ PREDMETA NOVI VODITELJ PREDMETA 

Lučki sustavi Prof. dr. sc. Blanka Kesić 
Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović 
Izv. prof. dr. sc. Bojan Hlača 

Međunarodni sustav sigurnosti 
plovidbe i zaštite okoliša 

Prof. dr. sc. Damir Zec 
Prof. dr. sc. Damir Zec 
Doc. dr. sc. Vlado Frančić 

Modeliranje održavanja 
brodskog pogona 

Prof. dr. sc. Ivica Šegulja 
Doc. dr. sc. Ante Bukša 

Prof. dr. sc. Ivica Šegulja 

Mornarički borbeni sustavi 
Izv. prof. dr. sc. Vladimir 
Koroman 

Doc. dr. sc. Luka Mihanović 

 
Ukidanje izbornih predmeta 

NAZIV PREDMETA VODITELJ PREDMETA 

Teorija redova čekanja Prof. dr. sc. Zdenka Zenzerović 

Sistemska dinamika Prof. dr. sc. Ante Munitić 

Statističko ocjenjivanje parametara Prof. dr. sc. Tibor Poganj 

Održivi razvoj (Sustainable Development) Prof. dr. sc. Friedrich Zimmerman 

Pomorstvo i promet u funkciji održivog razvoja Prof. dr. sc. Jurij Kolenc 

Pomorski sustavi navigacije Prof. dr. sc. Serđo Kos 

Modeliranje pomorskog prometnog tijeka diskretnim 
simulacijskim modelima 

Prof. dr. sc. Damir Zec 

Hidrografsko inženjerstvo i sigurnost plovidbe Prof. dr. sc. Josip Kasum 

Optimizacija prijevoza tereta morem Prof. dr. sc. Duško Vranić 

Upravljanje rizikom u pomorstvu Doc. dr. sc. Vedran Jelavić 

Alternativna goriva brodskih energetskih sustava Prof. dr. sc. Enco Tireli 

Porivni sustavi i sredstva Prof. dr. sc. Stipe Belak 

Mehanika konstrukcija pomorskih sustava Prof. dr. sc. Zlatan Kulenović 

Sustavi energetike plovnih objekata Prof. dr. sc. Ivan Vlahinić 
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Automatsko upravljanje plovnim objektima Prof. dr. sc. Vinko Tomas 

Metode analize i modeli pouzdanosti tehničkih 
sustava 

Doc. dr. sc. Antun Kraš 

Fizikalne osnove mikroelektronike Doc. dr. sc. Leonardo Marušić 

Regulacija električnih pogona – izabrana poglavlja Doc. dr. sc. Marija Mirošević 

Mikroelektroničke i računarske tehnologije u 
pomorstvu 

Doc. dr. sc. Radovan Antonić 

Poslovni modeli za e-Poslovanje u pomorstvu Izv. prof. dr. sc. Dragan Čišić 

Sustav umjetne inteligencije u pomorstvu Doc. dr. sc. Vedran Batoš 

Pomorski informacijsko-komunikacijski sustavi Doc. dr. sc. Srećko Krile 

eBusiness Prof. dr. sc. Jože Gričar 

Discrete Event Simulation Prof. dr. sc. Miroljub Kljajić 

Researching New Product Development in Open 
Innovation Environments 

Prof. dr. sc. Bernhard R. Katzy 

„Highways of the sea“ economics Izv. prof. dr. sc. Vittorio Torbianelli 

Data Envelopment Analysis (DEA) Prof. dr. sc. Walter Ukovich 

Industrial Organisation in the Maritime Sector Prof. dr. sc. Hercules E. Haralambides 

Oceanografska djelatnost hidrografskih organizacija Dr. sc. Nenad Leder 

Hidrografski premjer i reambulacija Dr. sc. Zvonko Gržetić 

Kartografska djelatnost hidrografskih organizacija Dr. sc. Tea Duplančić Leder 

Meteorološka i oceanološka sigurnost plovidbe Prof. dr. sc. Zlatimir Bićanić 

Upravljanje prometnim sustavima modeliranjem 
stohastičkih procesa 

Prof. dr. sc. Svjetlana Hess 

Razvoj logističko-distribucijskih centara u pomorskim 
lukama 

Doc. dr. sc. Igor Jakomin 

Integrirano upravljanje priobalnim područjem Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Koljatić 

Pravni aspekti zaštite mora i priobalja Prof. dr. sc. Axel Luttenberger 

Emisije štetnih tvari brodskih energetskih sustava Prof. dr. sc. Enco Tireli 

Pomorstvo i promet u funkciji održivog razvoja Prof. dr. sc. Jurij Kolenc 

Nacionalna sigurnost i obrana Prof. dr. sc. Dario Matika 

Geostrateški položaj i moć države Prof. dr. sc. Ozren Žunec 

Strategijsko planiranje i odlučivanje Doc. dr. sc. Željko Dobrović 

Brodsko inženjerstvo Izv. prof. dr. sc. Vladimir Koroman 
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Novi IZBORNI predmeti 

NAZIV PREDMETA VODITELJ PREDMETA SATI ECTS 

Dizajn i analiza simulacijskih 
eksperimenata 

Prof. dr. sc. Dragan Čišić 12 6 

Izabrane teme iz računalne analize 
podataka i strojnog učenja 

Doc. dr. sc. Marko Valčić 12 6 

Kompleksni i distribuirani procesi i 
algoritmi 

Prof.dr.sc. Zlatan Car 12 6 

Numeričko modeliranje i metode 
optimizacije u inženjerstvu 

Izv. prof. dr. sc. Nelida 

Črnjarić-Žic 

Prof. dr. sc. Senka Maćešić 

12 6 

Međunarodna istraživanja u području 
obrazovanja pomoraca 

Doc. dr. sc. Sandra Tominac 
Coslovich 

12 6 

Metodologija sustavnog planiranja 

u razvitku pomorsko-logističkih 
djelatnosti 

Prof. dr. sc. Čedomir 
Dundović 

12 6 

Multimodalne transportne mreže 
Prof. dr. sc. Serđo Kos 

Doc. dr. sc. David Brčić 
12 6 

Tehnike odlučivanja u prometu Prof. dr. sc. Svjetlana Hess 12 6 

Hidrografska djelatnost i sigurnost 
plovidbe 

Prof. dr. sc. Josip Kasum 12 6 

Ionosferski učinci na satelitske 
navigacijske sustave 

Prof. dr. sc. Serđo Kos 

Izv. prof. dr. sc. Renato Filjar 
12 6 

Modeliranje i analiza 

pomorsko-prometnog toka 

Prof. dr. sc. Damir Zec 

Doc. dr. sc. Vlado Frančić 
12 6 

Koncepti i mogućnosti navigacijskih 
informacijskih sustava 

Doc. dr. sc. David Brčić 

Doc. dr. sc. Srđan Žuškin 
12 6 

Kontejnerizacija u funkciji pomorskog 
prijevoza 

Doc. dr. sc. Renato Ivče 12 6 

Međunarodni sustav sigurnosti 
plovidbe i zaštite okoliša 

Prof. dr. sc. Damir Zec 

Doc. dr. sc. Vlado Frančić 
12 6 

Optimizacija poslovanja u brodarstvu Izv. prof. dr. sc. Mirano Hess 12 6 

Procjena i upravljanje pomorskim 
plovidbenim rizicima 

Doc. dr. sc. Đani Mohović 12 6 

Traganje i spašavanje brodova Izv. prof. dr. sc. Pero Vidan 12 6 
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Upravljanje tehnološkim procesima 
broda 

Izv. prof. dr.sc. Toni Bielić 12 6 

Upravljanje ljudskim resursima u 
kriznim situacijama 

Doc. dr. sc. Andrea Russo 12 6 

Alternativna goriva i emisije štetnih 
tvari brodskih energetskih sustava 

Doc. dr. sc. Radoslav 
Radonja 

12 6 

Baterijski i hibridni pogoni na plovnim 
objektima 

Doc. dr. sc. Aleksandar 
Cuculić 

12 6 

Vođenje i upravljanje plovnim 
objektima 

Prof. dr. sc. Vinko Tomas 

Doc. dr. sc. Marko Valčić 
12 6 

Čvrstoća, zamor i lom pomorskih 
konstrukcija 

Doc. dr. sc. Goran Vukelić 

Lech Murawski 
12 6 

Dinamički utjecaji na stabilitet broda Doc. dr. sc. Anton Turk 12 6 

Električna propulzija 
Izv. prof. dr. sc. Dubravko 
Vučetić 

12 6 

Energetska učinkovitost u pomorskom 
prometu 

Doc. dr. sc. Maja Krčum 12 6 

Izabrana poglavlja iz brodskih sustava 
mikroklime 

Doc. dr. sc. Predrag Kralj 12 6 

Izabrana poglavlja iz brodskih motora 
Doc. dr. sc. Dean Bernečić 

Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 
12 6 

Optimizacija brodskih postrojenja Doc. dr. sc. Josip Orović 12 6 

Simulacijsko modeliranje brodskih 
sustava 

Prof. dr. sc. Joško Dvornik 12 6 

Tehnički nadzor nad pomorskim 
plovnim objektima 

Doc. dr. sc. Ivan Komar 12 6 

Elektroničke mikro i nano tehnologije u 
pomorstvu 

Izv. prof. dr. sc. Boris Sviličić 12 6 

Kooperativni inteligentni transportni 
sustavi 

Doc. dr. sc. Jasmin Ćelić 12 6 

Modeliranje integriranog 
informacijskog sustava broda 

Izv. prof. dr. sc. Mato Tudor 12 6 

Napredne tehnologije u dijagnostici i 
upravljanju 

Prof. dr. sc. Vinko Tomas 12 6 

Sigurnost pomorskih informacijskih 
sustava 

Izv. prof. dr. sc. Boris Sviličić 12 6 

Svjetlovodne tehnologije u pomorstvu Doc. dr. sc. Irena Jurdana 12 6 

Alokacija pomorskog dobra i 
upravljanje obalnim područjem 

Doc. dr. sc. Borna Debelić 12 6 
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Ekonomika infrastrukturnih projekata 
u lučkom sustavu 

Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović 12 6 

Ekonomika javno-privatnog 
partnerstva 

Doc. dr. sc. Ana Perić Hadžić 12 6 

Greening transport and logistics 
services: initiatives, influencing factors 
and impact on performance  

Prof. dr. sc. Pietro 
Evangelista 

12 6 

Inteligentni transportni sustavi u 
pomorstvu 

Prof. dr. sc. Natalija Kavran 12 6 

Upravljanje informacijama u lučkim 
klasterima 

Doc. dr. sc. Edvard Tijan 12 6 

Upravljanje održivim razvojem 
nautičkog turizma 

Izv. prof. dr. sc. Daniela 
Gračan 

12 6 

Container Terminal Operation Prof. dr. sc. Sönke Reise 12 6 

Ekspertni sustavi u lukama i pomorstvu Prof. dr. sc. Zvonko Kavran 12 6 

Metodologija mjerenja kvalitete usluge 
u pomorstvu 

Izv. prof. dr. sc. Ines 
Kolanović 

12 6 

Modeliranje taktičko-logističkih 
problema na kontejnerskim 
terminalima 

Doc. dr. sc. Neven Grubišić 12 6 

Prostorno-prometno planiranje 
Izv. prof. dr. sc. Ljudevit 
Krpan 

12 6 

Zakonodavni okvir upravljanja 
pomorskim dobrom i morskim lukama 

Doc. dr. sc. Biserka Rukavina 12 6 

Održivost i zelena logistika u urbanom 
prometu 

Doc. dr. sc. Siniša Vilke 12 6 

Ekološki pristup zaštiti mora 
Izv. prof. dr. sc. Merica 
Slišković 

12 6 

Ekološki rizici u pomorstvu Prof. dr. sc. Željko Kurtela 12 6 

Oceanografija Prof. dr. sc. Goran Kniewald 12 6 

Pravni aspekti zaštite morskog okoliša 
Prof. dr. sc. Axel 
Luttenberger 

12 6 

Procjena utjecaja na okoliš 
Izv. prof. dr. sc. Gorana Jelić 
Mrčelić 

12 6 

Upravljanje balastnim vodama i 
procjena rizika 

Prof. dr. sc. Damir Zec 

Dr. sc. Matej David 
12 6 

Upravljanje priobalnim područjem i 
održivi razvoj 

Izv. prof. dr. sc. Mirjana 
Kovačić 

12 6 
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Geopolitika i geostrategija 
Prof. dr. sc. Serđo Kos 

Dr. sc. Slavko Barić 
12 6 

Strateško planiranje i vođenje Izv. prof. dr.sc. Robert Fabac 12 6 

Suvremene sigurnosne studije i 
pomorstvo 

Prof. dr. sc. Dario Matika 12 6 

Pomorsko ratno pravo 
Prof. dr. sc. Axel 
Luttenberger 

12 6 

 
Odabir mentora odmah nakon upisa na studij 

Dodjeljivanje mentora doktorandima vrši se odmah nakon upisa na studij kako bi mentor mogao 
pomoći u izboru kolegija, uputio doktoranda u istraživanje teme, literaturu, u primjenu 
odgovarajućih znanstveno-istraživačkih metoda vezanih za područje istraživanja, i dr., a u skladu 
sa akreditacijskim preporukama AZVO-a.  
 
Izmjena uvjeta za završetak studija 

Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, doktorand je u obvezi izraditi, publicirati ili 
imati prihvaćen za objavu znanstveni rad kategorije A prema Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja u tehničkim znanostima. Na ovaj način doktorandi se potiču na objavljivanje 
radova u međunarodnim časopisima te se osigurava da kvaliteta doktorskih disertacija i 
istraživanja na kojima se temelje nadilazi minimalne propisane uvjete, a sukladno akreditacijskoj 
preporuci AZVO-a.    
 
Obrazac izmjena i dopuna nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio. 
 

II. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu znanosti 
i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u 
sustav MOZVAG, a Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u 
bazu MOZVAG. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
IV. Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost i 

visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

 
10.8. Prijedlog odluke o osnivanju novog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Fizika Odjela 
za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Osniva se poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika, čiji je nositelj i izvoditelj Odjel za 
fiziku Sveučilišta u Rijeci. Tekst studijskog programa nalazi se u privitku ove odluke i čini njen 
sastavni dio.  
Studij traje tri (3) godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova. 
Znanstveno područje studijskog programa: prirodne znanosti, znanstveno polje fizika. 
Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta. 
Studijem se stječe akademski naziv doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih 
znanosti, znanstvenog polja fizika (dr. sc.). 
Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske 
kapacitete iznosi  
10 studenata. 
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II. Odluka se dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta - Upravi za visoko obrazovanje na 
daljnje postupanje u svrhu upisa u Upisnik studijskih programa čime će se steći uvjeti za izvođenje 
studijskog programa iz točke I. ove Odluke i na znanje Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. 

III. Za izvođenje novog studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Fizika, Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, ne predviđa se opterećenje Državnog proračuna, već će 
studij biti financiran isključivo iz školarina polaznika. 

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Točka 11.  Prijedlog Odluke o suglasnosti Senata na sadržaj diplome koja se izdaje završetkom združenog 
doktorskog studijskog programa Upravljanje i ekonomika javnog sektora Ekonomskog fakulteta 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu u Rijeci da se na diplomu koja se izdaje završetkom 
združenog doktorskog studijskog programa Upravljanje i ekonomika javnog sektora Ekonomskog 
fakulteta u Rijeci i Fakulteta za upravo iz Ljubljane stavlja naznaka znanstvenog područja, dok se 
polje i ostali relevantni podaci navode u dopunskoj ispravi. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Točka 12. Cjeloživotno obrazovanje 

12.1. Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Financijska evaluacija projekata u 
energetici“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Financijska evaluacija projekata u energetici“ 
Ekonomskog fakulteta 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.  

 
12.2. Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Međunarodna ljetna škola 
ortodoncije Sveučilišta u Rijeci“ Medicinskog fakulteta u Rijeci  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Međunarodna ljetna škola ortodoncije 
Sveučilišta u Rijeci“ Medicinskog fakulteta 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.  

 
12.3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Razlikovni program 
politehnike“ 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Razlikovni program politehnike“ 
na sljedeći način: 
Nositelj programa umjesto Filozofskog fakulteta postaje Sveučilište 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.  Odluka o usvajanju trogodišnjeg plana unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete 

Sveučilišta u Rijeci 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Usvaja se trogodišnje plan unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Sveučilišta u Rijeci. 

II. Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete provodit će se kako slijedi: 
Tijekom 2017. godine provest će se unutarnja prosudba sustava za kvalitetu na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u 
Rijeci, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te 
Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
Tijekom 2018. godine provest će se unutarnja prosudba sustava za kvalitetu na Odjelu za fiziku 
Sveučilišta u Rijeci, Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Tehničkom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci, Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci te Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci. 
Tijekom 2019. godine provest će se unutarnja prosudba na Akademiji primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjelu za informatiku Sveučilišta 
u Rijeci, Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te 
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Točka: 14.  Izmjene i dopune prijedloga Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Medicinskog fakulteta za 2017. godinu 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 003-06/17-
02/153; URBROJ: 2170-24-01-17-1/DB, od 11. travnja 2017. godine) o izmjeni i dopuni prijedloga 
Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2017. godini Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 15. Financijske odluke 

15.1.  Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za financiranje troškova studiranja 
i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2016./2017. godine Aktivnost  A622122 
Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici -  Državni 
proračun Republike Hrvatske 

15.2.  Prijedlog Odluke o III rasporedu  sredstava za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje 
materijalnih troškova akademske 2016./2017. godine Aktivnost A622122 Programsko 
financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici - Državni proračun Republike 
Hrvatske 

Senat je nakon rasprave jednoglasno donio sljedeće ODLUKE: 

I. Senat utvrđuje konačni obračun i raspored sredstava za financiranje troškova studiranja i 
sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2016./2017. godinu za Sveučilište u Rijeci u 
iznosu od 34.627.750,00 kuna koji je 11. svibnja  2017. godine dostavljen od strane Ministarstva 
znanosti i obrazovanja. Konačni obračun i raspored financiranja prikazan je u tabelarnim prikazima 
I. i II. koji čine sastavni dio ove odluke. 

II. Senat utvrđuje da je obračun planskog rasporeda napravljen sukladno Odluci o načinu obračuna i 
visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih 
troškova akademske 2016./2017. godine usvojenoj na 98. sjednici Senata od 22. studenoga 2016. 
godine KLASA: 003-01/16-03/02, URBROJ: 2170-57-01-16-541.  

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

I. Temeljem dostavljenih podataka za Sveučilište u Rijeci o broju upisanih studenata koji ostvaruju 
pravo na subvenciju u akademskoj 2016./2017. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
dostavilo je konačan obračun u ukupnom iznosu od 34.627.750,00 kuna. Odlukama 99. i 103. 



20 
 

sjednice Senata raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.863.476,91 kune te je za 
raspored do punog iznosa sufinanciranja preostalo raspoloživo 22.764.273,09 kuna.  

II. Sukladno točki I. ove Odluke Senat utvrđuje III. raspored financiranja u iznosu od 22.764.273,09 
kuna na način kako je to prikazano u tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačuje sredstva po konačnom obračunu s datumom 
dospijeća 23. svibnja 2017. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Točka 16:  Suglasnost Senata rektorici Sveučilišta: 

16.1. za donošenje Odluke o rasporedu sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. 
godinu temeljem Ugovor o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini 

Senat je nakon rasprave jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Ovlašćuje se rektorica da rasporedi sredstva za znanstvena istraživanja (potpore) za 2017. godinu 
i da o tome izvijesti Senat. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
16.2.  za sklapanje Ugovora o dodjeli financijske potpore za program Erasmus+ za 2017. godinu u sklopu 
Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2017. g. za  Ključnu aktivnost 1 u području 
visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih - broj projekta: 2017-1-HR01-
KA103-034904 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u 
vrijednosti iznad 500.000,00 kuna za sklapanje Ugovora o dodjeli financijske potpore za program 
Erasmus+ za 2017. godinu u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ 
za 2017. g. za  Ključnu aktivnost 1 u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja 
unutar programskih zemalja – broj projekta: 2017-1-HR01-KA103-034904. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
16.2.  na sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava zaklade po natječaju ''Istraživački projekti'' voditeljice izv. 
prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović, Odjel za biotehnologiju  

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na Ugovor o dodjeli sredstava zaklade po natječaju ''Istraživački projekti'' 
voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović s Odjela za biotehnologiju. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 17: Usvajanje dvaju sveučilišnih izdanja koja ulaze u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 
2017. g. 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Usvaja se prijedlog izdanja Sveučilišta koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti za 2017. 
godinu: 

 
R.br. AUTORI/UREDNICI SASTAVNIC

A 
NASLOV DJELA KATEGORIJA 

DJELA 
NAKLADA 

1. Urednice: Renata Čepić i 
Jana Kalin 

Učiteljski 
fakultet u 
Rijeci 

Profesionalni razvoj 
učitelja: status, 
ličnost i transverzalne 
kompetencije 

monografija 300 
tiskanih 
primjeraka  
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2. Urednici: Helena Blažić, 
Mira Dimitrić i Mario 
Pečarić 

Ekonomski 
fakultet u 
Rijeci 

Financije na 
prekretnici: Imamo li 
snage za iskorak? – In 
memoriam prof. dr. 
sc. Ivo Sever 

monografija e-izdanje 

 
II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.    

 
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:  

I. Utvrđuje se da se uvjetno prihvaća udžbenik Novi lijekovi protiv raka autora doc. dr. sc. Karla 
Wittine (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Mladena Mintasa i dr. sc. Zorana 
Štefanića do donošenja Odluke Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci o 
odobravanju udžbenika kao sveučilišnog izdanja. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 18.  Suglasnost Medicinskom fakultetu u Rijeci za osnivanje trgovačkog društva u kojem će se obavljati 
djelatnost kojom se povezuje praksa i znanost 

Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Daje se suglasnost Medicinskom fakultetu u Rijeci za osnivanje trgovačkog društva u kojem će se 
obavljati djelatnost kojom se povezuje praksa i znanost. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Točka 20.  Odluka o davanju suglasnosti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci da postupak prijava 

i upisa u I. godinu integriranog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku u 
2017./2018. ak. god. provodi izvan sustava NISpVU 

Senat je jednoglasno bez rasprave donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat je suglasan da prijave i razredbeni postupak za upise u I. godinu integriranog sveučilišnog 
Medicina na engleskom jeziku u 2017./2018. ak. god. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
provodi izvan Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta te je suglasan s uvjetnom Odlukom 
Medicinskog fakulteta o visini troškova pripremnog tečaja za razredbeni postupak, troškova 
prijave i izvedbe razredbenog postupka te troškovima upisa na studij Medicine na engleskom 
jeziku.   

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

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Točka 20. Razno 

Rektorica je članove Senata obavijestila o konferenciji za medije na kojoj će nakon sjednice biti predstavljeni 
novi prorektori. 
 

 Zapisnik sastavila: Bojana Brubnjak, dipl. iur.                                                                                      
 

U Rijeci 23. svibnja 2017. godine 
 

                                                                                                                         rektorica 
                                                                                                            prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v.r. 


