
 
                                                                                                                                         

 

32. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI  
(23. srpnja 2019.) 

 
 
NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

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

   doc. mr. art. Melinda Kostelac prodekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
  2. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  3. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
  prof. dr. sc. Daniela Malnar prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  4. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  5. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
  6.  prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
  7. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
  prof. dr. sc. Dario Đerđa prodekan Pravnog fakulteta 
  8. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić dekanica Tehničkog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
11. prof. dr. sc. Mladen Petravić pročelnik Odjela za fiziku 
12. prof. dr. sc. Patrizia Poščić pročelnica Odjela za informatiku 
13. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku 
14. Dinko Jurjević, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
15. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

16. Magda Gajski studentica Medicinskog fakulteta 
17. Ines Šoštarić studentica Učiteljskog fakulteta 
18. Tomislav Čop student Filozofskog fakulteta  
19. Nadja Čekolj studentica Filozofskog 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. art. Letricija Linardić 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
Pegi Pavletić 
Marko Mesarić 
Robert Doričić 
 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Pravnog fakulteta 
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Tehničkog fakulteta 
student Medicinskog fakultet 
 

 
 



 
                                                                                                                                         

 

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 31. sjednice Senata održane dana 17. lipnja 2019. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

3.1. 

Izvješće o rasporedu i dinamici isplate financijskih sredstava za financiranje 
znanstvene i umjetničke djelatnosti u akademskoj godini 2018/2019. prema Odluci 
Senata KLASA: 003-01/19-03/02; URBROJ: 2170-57-01-19-246, od 17. lipnja 2019. 
godine) 

4. 
Potvrda izbora dekanice Akademije primijenjenih umjetnosti i pokretanje postupka 
izbora člana Senata 

4.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekanice u mandatnom razdoblju 2019. – 2022. 
red. prof. art. Letricija Linardić, Akademija primijenjenih umjetnosti 

4.2. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova umjetničko-
nastavne sastavnice Sveučilišta, Akademija primijenjenih umjetnosti 

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

 Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Milan Ikonić, trajno 

 Pravni fakultet 

5.2. dr. sc. Željko Bartulović, trajno 

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

5.3. dr. sc. Christian Stipanović, trajno 



 
                                                                                                                                         

 

 Odjel za fiziku 

5.4. 
NADOPUNA dr. sc. Janka Petravić, prvi izbor 

 Medicinski fakultet 

5.5. dr. sc. Marko Banić, dr. med., prvi izbor – naslovno 

 Pomorski fakultet 

5.6. dr. sc. Mirjana Kovačić, prvi izbor – naslovno 

6. Fakultet dentalne medicine 

6.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanje izvješća o opravdanosti osnivanja Fakulteta dentalne 
medicine 

6.2. 
Prijedlog Odluke o osnivanju nove sastavnice Sveučilišta - Fakulteta dentalne 
medicine 

6.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti dekana nove sastavnice 
Sveučilišta - Fakulteta dentalne medicine 

6.4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta 

7. Pravni akti 

7.1. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Centra za napredno računanje i 
modeliranje Sveučilišta u Rijeci 

8. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 2019. godini 

8.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Pravni fakultet 

8.2. 
Prijedlog Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Filozofski fakultet 

8.3. 
Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Medicinski fakultet 

8.4. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Fakultet za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

8.5. 
NADOPUNA 

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



 
                                                                                                                                         

 

8.6. 
NADOPUNA 

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

8.7. 
NADOPUNA 

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

8.8. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu, Fakultet zdravstvenih studija 

9. Financijske odluke 

9.1. 
Prijedlog Usklađenog modela sufinanciranja izgradnje Paviljona 3. ''Solidarnost – 
studenti studentima''   

9.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg 
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2019./2020. 

10. Studiji i studenti  

10.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini participacije u 
troškovima studija za studente koji će u 2019./2020. akademskoj godini upisati 1. i 
više godine studija 

10.2. 
Prijedlog Odluke o drugoj dopuni broja mjesta za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god. 

10.3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci za 
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu studija u 2019./2020. ak. god. na 
diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene (modul Optimizacija) 
na engleskom jeziku 

10.4. 
Suglasnost dekanu Fakulteta zdravstvenih studija prof. dr. sc. Alanu Šustiću, dr. 
med. za jednokratno uvođenje naknade za pokrivanje troškova organizacije 
nastave na diplomskim studijima u akademskoj godini 2019./2020. 

10.5. 
Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Diskretna matematika i primjene Odjela za matematiku  

10.6. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo Pravnog fakulteta  

10.7. 

Prijedlog odluka o izmjenama  i dopunama studijskih programa Odjela za 
biotehnologiju: 

1. preddiplomskog sveučilišnog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova 
2. diplomskog sveučilišnog studija Biotehnologija u medicini 
3. diplomskog sveučilišnog studija Istraživanje i razvoj lijekova 
4. diplomskog sveučilišnog studija Medicinska kemija 

10.8. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog 
fakulteta: 

1. preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost 
2. preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 



 
                                                                                                                                         

 

3. preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost 
4. preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost 
5. diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost 

(smjerovi: opći, nastavnički, knjižničarski) 
6. diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički smjer) 
7. preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kulturologija 
8. preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija 
9. preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti 
10. diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti (opći smjer) 
11. preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 
12. diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest  (nastavnički smjer) 
13. preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog  studija Psihologija 
14. diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija 
15. diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Talijanski jezik i književnost 

(nastavnički smjer) 
16. studijskog programa Nastavničkog modula na nastavničkim diplomskim studijima 

10.9. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Medicinskog 
fakulteta: 

1. integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
2. integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina 
3. diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 

10.10. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Pomorstvo Pomorskog fakulteta  

10.11. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

10.12. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Menadžment održivog razvoja Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

10.13. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog 
studija Informatika Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci  u 2019./2020. ak. god. 

10.14. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o uvjetima upisa na diplomski sveučilišni Prevoditeljski studij 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. ak. god. 

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa studija Politehnike na Sveučilištu  

12. Razrješenja i imenovanja 

12.1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stegovnog povjerenstva Sveučilišta 

12.2. 
Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje 
kvalitete, dr. sc. Rajka Jurdana Šepić 



 
                                                                                                                                         

 

12.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje 
kvalitete, dr. sc. Ivana Poljančić Beljan 

13. Dodjela statusa baze Sveučilišta 

13.1. 
Prijedlog Odluke o dodjeli statusa znanstveno-nastavne baze Sveučilišta  
- Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 

na prijedlog Ekonomskog fakulteta 

13.2. 

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta  
- Geotech d.o.o., Rijeka, 
- Građevinsko tehnička škola, 
- I.T.T. d.o.o. Rijeka, 
- Institut IGH d.d., Rijeka, 
- Marecon d.o.o., Rijeka, 
- RI ISA d.o.o., Rijeka,  
- Stabilnost d.o.o., Rijeka,  
- Učka-konzaltnig d.o.o., Pazin. 

na prijedlog Građevinskog fakulteta 

14. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 

14.1. Implementacije i nadogradnje informacijskog sustava ISVURI u 2019. godini 

15. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim 
stručnjacima  

15.1. 

na Pomorskom fakultetu: 
- dr. sc. Lech Murawski 
- dr. sc. Pietro Evangelist 
- dr. sc. Sonke Reise 
- dr. sc. Marinko Maslarić 

15.2. 

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 
- dr. sc. Irena Ateljević 
- prof. dr. Štefan Bojnec 
- Craig A. Depken II, PhD, Full Profesor  
- Laurentiu Droj, PhD, Associate Professor 
- Peter Mason, PhD, Full Professor  
- izr. prof. dr. Janez Mekinc 
- prof. dr. Zijada Rahimić 
- izr. prof. dr. Aleksandra Selinšek  
- izr. prof. dr. Metod Šuligoj 

16. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije Filozofskog fakulteta 2019. - 2023. 

17. Razno 



 
                                                                                                                                         

 

Na 32. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđeni su izbori u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, i to dr. sc. Milanu Ikoniću, Tehnički 
fakultet, dr. sc. Željku Bartuloviću, Pravni fakultet, te dr. sc. Christianu Stipanoviću, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

U naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, prvi izbor članovi Senata potvrdili su dr. 
sc. Marka Banića, dr. med., Medicinski fakultet, i dr. sc. Mirjanu Kovačić, Pomorski fakultet. Potvrđen 
je izbor dr. sc. Janke Petravić u znanstveno–nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
redovitog profesora, prvi izbor.  

Članovi Senata jednoglasno su potvrdili izbor red. prof. art. Letricije Linardić za dekanicu Akademije 
primijenjenih umjetnosti u mandatnom razdoblju 2019. – 2022. 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, usvojio Pravilnik Centra za napredno računanje i modeliranje 
Sveučilišta u Rijeci, kao i Odluku o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg 
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2019./2020. 

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija izvijestila je članove Senata o uključivanju Sveučilišta 
u europsku mrežu „Mlada Sveučilišta za budućnost Europe” (engl. Young Universities for the Future 
of Europe ili YUFE) u svojstvu pridruženog člana. Izvijestila je i o održanom sastanku s ministricom 
prof. dr. sc. Blaženkom Divjak, kada je i potpisan Dodatak I. Ugovoru o programskom financiranju 
Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.  

U okviru internacionalizacije i programa EPK 2020, a u organizaciji veleposlanstva RH u Irskoj,  
rektorica Prijić-Samaržija izvijestila je članove Senata o svom posjetu Galwayu i Dublinu, kada je 
održan niz sastanaka s predstavnicima irskih akademskih i državnih institucija.  

 

 
 


