31. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI
(17. lipnja 2019.)

NAZOČNI ČLANOVI SENATA:
1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci:
2. prof. art. Letricija Linardić
3. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
4. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
5. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
prof. dr. sc. Ivana Marić
izv. prof. dr. sc. Vlado Franičić
6. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
prof. dr. sc. Marko Čanađija
7. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
8. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
9. prof. dr. sc. Mladen Petravić
10. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
11. prof. dr. sc. Dean Crnković
12. Ljiljana Badurina
13. Senka Tomljanović, viša knjižničarka

rektorica Sveučilišta u Rijeci

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost.
dekanica Filozofskog fakulteta
dekanica Građevinskog fakulteta
prodekanica Medicinskog fakulteta
prodekan Pomorskog fakulteta
dekanica Pravnog fakulteta
prodekan Tehničkog fakulteta
dekanica Učiteljskog fakulteta
pročelnica Odjela za biotehnologiju
pročelnik Odjela za fiziku
pročelnica Odjela za informatiku
pročelnik Odjela za matematiku
zamjenica ravnatelja Studentskog centra Rijeka
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:
14. Pegi Pavletić
studentica Odjela za biotehnologiju
15. Marko Mesarić
student Tehničkog fakulteta
16. Ivana Kosec
studentica Ekonomskog fakulteta
17. Lovro Liverić
student Tehničkog fakulteta

Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić
predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i
visokog obrazovanja
Odsutni članovi Senata:
prof. dr. sc. Alen Host
prof. dr. sc. Alan Šustić
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
prof. dr. sc. Alen Jugović
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Dinko Jurjević
Ines Šoštarić
Robert Doričić
Tomislav Čop

dekan Ekonomskog fakulteta
dekan Fakulteta zdravstvenih studija
dekan Medicinskog fakulteta
dekan Pomorskog fakulteta
dekanica Tehničkog fakulteta
ravnatelj Studentskog centra Rijeka
studentica Učiteljskog fakulteta
student Medicinskog fakultet
student Filozofskog fakulteta

Pored članova Senata sjednici su bili nazočni:
prof. dr. sc. Senka Maćešić
prorektorica za informatizaciju i organizaciju
prof. dr. sc. Davor Vašiček
prorektor za financije i poslovanje
prof. dr. sc. Alen Ružić
prorektor za znanost i umjetnost
izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić
prorektorica za osiguravanja i unaprjeđivanje kvalitete
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.
glavna tajnica Sveučilišta,
Željka Ljutić, mag. oec.
Ured rektorice
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
zapisničarka

DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika s 30. sjednice Senata održane dana 21. svibnja 2019. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Izbor članova Senata
4.1.

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne
sastavnice, Učiteljski fakultet

4.2.

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne
sastavnice, Tehnički fakultet

4.3.

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova ostalih sastavnica
Sveučilišta, Sveučilišna knjižnica Rijeka

4.4. Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne
sastavnice, Pomorski fakultet
Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog zvanja
5. professor emeritus Sveučilišta u Rijeci
NADOPUNA
prof. dr. sc. Zdravko Lenac, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Odjela za fiziku
6. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti osnivanja
NADOPUNA Fakulteta dentalne medicine
NADOPUNA

7.

Pravni akti
7.1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišne knjižnice Rijeka
7.2.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za biotehnologiju

7.3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci

NADOPUNA

7.4.
8.

Prijedlog Pravilnika o priznanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci otvaranje javne rasprave
Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 2019. godini

8.1.

Prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Filozofski fakultet

8.2.

Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Odjel za informatiku

8.3.

Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Odjel za biotehnologiju

8.4.

Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Rektorat

8.5. Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Učiteljski fakultet

NADOPUNA

9.

Znanost
9.1. Prijedlog Operativnog planu za Europsku otvorenu znanost, faza I.
9.2. Prijedlog smjernica za normiranje znanstvenog rada
9.3. Konačno izvješće o raspoređenim sredstvima za namjensko financiranje
znanosti/umjetnosti u 2017./2018. godini
Prijedlog Odluke o utvrđivanju područja namjenskog financiranja znanstvene i
umjetničke djelatnosti Sveučilišta u 2019. godini temeljem Ugovora o programskom
9.4.
financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021., 2021./2022.

NADOPUNA

10.

Postupak izbora nastavnika i suradnika
10.1. - na preddiplomskom sveučilišnom studiju Logopedija
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog nastavnika u znanstveno10.1.1. nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz znanstvenog područja:
Društvene znanosti, polje: Logopedija i imenovanje stručnog povjerenstva
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i
10.1.2. na radno mjesto poslijedoktoranda iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polje:
Kognitivne znanosti i imenovanje stručnog povjerenstva
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i
10.1.3. na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje:
Pedagogija i imenovanje stručnog povjerenstva
10.2. - u Centru za napredno računanje i modeliranje

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i
10.2.1. na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: Temeljne
tehničke znanosti i imenovanje stručnog povjerenstva
11.

Izdavačka djelatnost Sveučilišta
11.1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta
11.2. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis prijavljenih izdanja

12.

Studiji i studenti
12.1.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog
studija Fizika Odjela za fiziku

12.2.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa specijalističkog
diplomskog stručnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
12.3.
 preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i
ugostiteljstvu
 preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog razvoja
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog
12.4.
studija Fizioterapija Fakulteta zdravstvenih studija
Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija Informatika Odjela za informatiku
Prijedlog odluke o dopuni broja mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i
12.6. specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u
2019./2020. ak. god.
Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i
12.7. specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u
2019./2020. ak. god.
Prijedlog odluke o uvođenju jednokratne naknade za pokrivanje troškova organizacije
12.8.
nastave izvanrednog diplomskog studija Politehnika i informatika Sveučilišta u Rijeci u
NADOPUNA
2019./2020. ak. god.
12.5.

13.

Programi cjeloživotnog obrazovanja
13.1.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja ''Razlikovni program
za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo“, Građevinski fakultet

13.2.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja
''Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike“, Filozofski fakultet

Program Odluke o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja
13.3. ''Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni
diplomski studij Inženjerstva i fizike materijala'', Odjel za fiziku
14.

Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna
- rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za:
Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog
14.1. parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+:
programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 20191-HR01-KA107-060242 (vrijednosti 117.476,00 eura)
- dekanici Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić za pravne radnje
14.2.
vezane uz MSCA ETN projekte
14.3. - ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig, za pravne radnje vezane
uz postupke javne nabave

NADLPUNA

NADOPUNA
NA SJEDNICI

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnom profesoru i istaknutom stručnjaku
na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Nicholas Wise, Ph.D.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje nastavne djelatnosti za
akademsku godinu 2018./2019. prema Ugovoru o programskom financiranju Sveučilišta
u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022.

17.

Predstavljanja projekta HR-ZOO – (Srce, Hr-zoo-partneri)

18.

Razno

15.
16.

Na 31. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci članovi Senata jednoglasno su potvrdili izbor novih članova
Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Lidija Vujičić,
Učiteljski fakultet, prof. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet, te prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski
fakultet. Senat je također potvrdio i izbor Lee Lazzarich, knjižničarske savjetnice, za članicu Senata iz
redova ostalih sastavnica Sveučilišta (Sveučilišne knjižnice Rijeka).
Počasno zvanje i naslov professor emeritus Senat je dodijelio prof. dr. sc. Zdravku Lencu, redovitom
profesoru u trajnom zvanju u mirovini, za posebne zasluge, razvoj i napredak Odjela za fiziku
Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.
Senat je imenovao Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Fakulteta dentalne medicine
Sveučilišta u Rijeci u sljedećem sastavu: akademik Daniel Rukavina, član Savjeta Sveučilišta, prof. dr.
sc. Tomislav Rukavina, dekan Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić, prodekanica
Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, prodekanica Medicinskog fakulteta, prof.
dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta, i prof. dr. sc. Mladen Petravić, pročelnik Odjela za
fiziku.
Na temelju provedene rasprave, Senat Sveučilišta jednoglasno je usvojio Operativni plan Sveučilišta
za Europsku otvorenu znanost, faza I. Prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić

podsjetio je članove Senata na Deklaraciju Sveučilišta o Europskoj otvorenoj znanosti koja postiže
velike odjeke na domaćem i međunarodnom planu, a dokazuje se i kao dobra praksa, a predmetni
operativni plan predstavlja operativne korake nastavno na spomenutu Deklaraciju.
Senat je dao suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave uglednom inozemnom profesoru dr. sc.
Nicholasu Wiseu, Liverpool John Moores University, Ujedinjeno Kraljevstvo, na predmetu
„Menadžment sporta u turizmu“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u
turizmu ugostiteljstvu“ i preddiplomskom sveučilišnom studiju „Menadžment održivog razvoja“ na
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na razdoblje od dvije akademske godine
(2019./2020. i 2020./2021.).
Radi povećanja broja internacionalnih studenata te zbog potrebe za smanjenjem prepreka pri upisu,
rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija izvijestila je članove Senata o stvaranju info-paketa za
strane studente, koji se sastoji ponajprije od mjera i aktivnosti usmjerenih na smještaj i prehranu za
strane studente.
U sklopu Međunarodne konferencije International Cultural Relations of the European Union –
Europe, the World, Croatia, rektorica Prijić-Samaržija napomenula je da je Sveučilište posjetilo čak
četvero veleposlanika u Hrvatskoj, i to iz Francuske, Irske, Nizozemske i Norveške, te jedan hrvatski
veleposlanik u Norveškoj. Tom se prilikom rektorica sastala s veleposlanikom Francuske Republike u
RH i predstavnicima Sveučilišta Science Po iz Bordeauxa te potpisala Sporazum o suradnji.

