
 
                                                                                                                                         

 

33. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI  
(24. rujna 2019.) 

 
 
NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

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

  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 
  8. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić dekanica Tehničkog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
12. prof. dr. sc. Mladen Petravić pročelnik Odjela za fiziku 
13. prof. dr. sc. Patrizia Poščić pročelnica Odjela za informatiku   
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. Nadja Čekolj studentica Filozofskog fakulteta 
17. Ivana Kosec studentica Ekonomskog 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. Dean Crnković 
Pegi Pavletić 
Marko Mesarić 
Ines Šoštarić 
Robert Doričić 
Tomislav Čop 
 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
pročelnik Odjela za matematiku 
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Tehničkog fakulteta 
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   



 
                                                                                                                                         

 

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 32. sjednice Senata održane dana 23. srpnja 2019. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora članice Senata iz redova umjetničko-
nastavne sastavnice, Akademije primijenjenih umjetnosti 

5. 
Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica i 
nastavak rada iza 65. godine 

 Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Alfredo Višković, prvi izbor 

 Filozofski fakultet 

5.2. dr. sc. Nada Krapić, prvi izbor 

5.3. dr. sc. Predrag Šustar, prvi izbor 

 Medicinski fakultet 

5.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr. med, prvi izbor - naslovno 

5.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o nastavku rada nakon 65. godine života u akademskim 
godinama 2020./2021., 2021/2022. (drugo produženje) 
dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet 

 Pomorski fakultet 

5.6. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

dr. sc. Ines Kolanović, prvi izbor 

5.7. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

dr. sc. Renato Ivče, prvi izbor, 



 
                                                                                                                                         

 

6. Pravni akti Sveučilišta 

6.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta na prijedlog 
Sveučilišne knjižnice Rijeka 

6.2. 
Donošenje Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 
Sveučilišta u Rijeci  

7. Imenovanja 

7.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasnog 
profesora Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Mati Knezu i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za ocjenu prijedloga 

7.2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta za znanost 

7.3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta 

7.4. 
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice 
Rijeka 

7.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o potvrdi člana Upravnog vijeća Studentskog centra iz redova 
predstavnika studenata 

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, 
Odjel za fiziku 

8.2. 
NADOPUNA 

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

9. Postupak izbora nastavnika i suradnika 

 - u Centru za napredno računanje i modeliranje 

9.1. 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Ante 
Sikirice, mag. ing. mech. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz 
znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti 

 - na studiju Politehnike 

9.2. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno 
mjesto docent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: 
Elektrotehnike i imenovanje stručnog povjerenstva  



 
                                                                                                                                         

 

10. Financijske odluke 

10.1. 

Prijedlog Odluke o suglasnosti na Dodatak II. Ugovoru o programskom 
financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 
2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. vezano uz provedbu projekta 
''Unaprjeđenje internacionalizacije na Sveučilištu u Rijeci kroz kreiranje 
integriranog modela transnacionalne i multidisciplinarne znanstvene 
suradnje'' 

10.2. 
Izvješće o iskazanom interesu, dodijeljenim sredstvima i namjenskom 
korištenju sredstava Državnoga proračuna za održavanje objekata Sveučilišta 
u Rijeci u 2018. i 2019. godini 

11. Studiji i studenti  

11.1. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci: 
 preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija 

 diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija (opći smjer) 

 diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija (nastavnički smjer) 

11.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Građevinarstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci 

11.3. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Sveučilišnog diplomskog 
dvopredmetnog prevoditeljskog studija Filozofskog fakulteta  

11.4. 
Prijedlog Odluke o uvjetima upisa, broju upisnih mjesta i školarini za upis u I. 
godinu na novi online studij Poslovna ekonomija, smjer Poduzetništvo 
Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

12. Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti za 2019. godinu 

13. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja ''Voditelj 
kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi'' Učiteljski fakultet 

14. 
Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00/400.000,00 kuna za 
provedbu javnog natječaja i sklapanje ugovora: 

14.1. 
- rektorici za sanaciju sustava grijanja i hlađenja u zgradi Rektorata (dizalica 
topline) 

14.2. 
- rektorici za opremanje multimedijalnih konferencijskih dvorana na 
Građevinskom fakultetu 

14.3. 
- dekanici Građevinskog fakulteta za sanaciju sustava grijanja i hlađenja u 
zgradi Građevinskog fakulteta (dizalica topline) 

14.4. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka za pravne radnje vezane uz postupke 
javne nabave 



 
                                                                                                                                         

 

15. Tematska točka 

15.1. 
Upisi u akademsku godinu 2019./2020. i zadovoljstvo nastavnika i studenata 
na Sveučilištu 

16. Razno 

 

Na 33. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđen je izbor red. prof. art. Letricije Linardić za članicu 
Senata iz redova umjetničko-nastavne sastavnice Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u 
Rijeci. 

U znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor 
potvrđeni su dr. sc. Alfred Višković, Tehnički fakultet, dr. sc. Nada Krapić, Filozofski fakultet, dr. sc. 
Predrag Šustar, Filozofski fakultet, dr. sc. Ines Kolanović, Pomorski fakultet, te dr. sc. Renato Ivče, 
Pomorski fakultet.  

Članovi Senata prihvatili su prijedlog Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta o nastavku 
rada nakon 65. godine života, čime je dr. sc. Stipanu Jonjiću, dr. med., redovitom profesoru u trajnom 
zvanju, produljen ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije (2) godine, i to zbog iznimne potrebe 
za nastavkom njegova rada.  

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio Odluku o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasni 
profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Mati Knezu te je imenovano Stručno 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga.  

Senat je donio Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci.  

U okviru internacionalizacije, rektorica Prijić-Samaržija izvijestila je članove Senata o potpisanom 
Sporazumu o akademskoj suradnji s Republikom Kinom, posjetu mađarskog veleposlanika Nj. E. g. 
Józsefa Magyara te posjetu predstavnika Sveučilišta u Rijeci Sveučilištu u Mostaru, kada je rektorici 
dodijeljena plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, 
nastavnom i stručnom polju te širenju ugleda Sveučilišta.  

Dekanica Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić obavijestila je članove Senata 
da Građevinski fakultet ove godine slavi 50. godišnjicu te najavila svečanu sjednicu Fakultetskog 
vijeća koja će se održati 2. prosinca 2019. godine.  

 


