34. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI
(22. listopada 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. Alen Host
4. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
5. prof. dr. sc. Alan Šustić
6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
7. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
8. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana
9. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
10. prof. dr. sc. Duško Pavletić
11. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
12. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
13. prof. dr. sc. Mladen Petravić
14. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
15. prof. dr. sc. Dean Crnković
Suzana Perović, dipl. iur.
16. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica

rektorica Sveučilišta u Rijeci

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

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:
17. Tea Dimnjašević
studentica Filozofskog fakulteta
18. Leopold Mandić
student Pomorskog fakulteta
19. Bobana Samaržija
studentica Odjela za biotehnologiju
20. Kristina Stojanović Čehajić
studentica Filozofskog fakulteta
21. Ivan Jakopčić
student Medicinskog 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 Jugović
Dinko Jurjević, mr. sig.
Tomislav Čop
Tin Nadarević

dekan Pomorskog fakulteta
ravnatelj Studentskog centra Rijeka
student Filozofskog 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
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.
glavna tajnica Sveučilišta,
Željka Ljutić, mag. oec.
Ured rektorice
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
zapisničarka
doc. dr. sc. Nebojša Zelič
predstojnik Centra za studije mira i konflikata
prof. dr. sc. Saša Zelenika
pomoćnik rektorice za međunarodnu suradnju i
strateška partnerstva
Boris Golob, mag. ing.
direktor STEP RI znanstveno - tehnologijskog parka
Jurija Uvanović
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika s 33. sjednice Senata održane dana 24. rujna 2019. godine

2.a
NADOPU
NA NA
SJEDNICI

Potvrda izbora novih članova Senata iz redova studenata Sveučilišta u Rijeci
(preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij)

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog doktorata (gradus doctoris honoris
causa) Draženu Prelecu i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu
prijedloga za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci

5.

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
Tehnički fakultet

5.1.

dr. sc. Albert Zamarin, trajno

5.2.

dr. sc. Robert Basan, prvi izbor

5.3.

dr. sc. Vitomir Komen, prvi izbor, naslovno
Filozofski fakultet

5.4.

dr. sc. Marijan Bradanović, prvi izbor
Ekonomski fakultet

5.5.

dr. sc. Marko Grünhagen, prvi izbor
Medicinski fakultet

5.6.
NADOPU
NA

dr. sc. Tihana Lenac Roviš, prvi izbor

6.

Pravni akti Sveučilišta

6.1.
6.2.

Suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta
Medicinskog fakulteta
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Sveučilišne knjižnice Rijeka

7.

Imenovanja

7.1.

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje
prethodnog učenja
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za akademsko priznavanje i
priznavanje razdoblja studija
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća za
financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom,
predstavnika Tehničkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta

7.2.
7.3.
7.4.

Prijedlog Odluke o osnivanju i sastavu Programskog vijeća Palače Moise

7.5.
NADOPU
NA NA
SJEDNICI

Imenovanja / potvrde predstavnika studenata u tijela, odbore i povjerenstva
Sveučilišta

7.5.1.

Savjet Sveučilišta

7.5.2.

Stručno vijeće Centra za studije

7.5.3.

Stručno vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom

7.5.4.

Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

7.5.5.

Etičko povjerenstvo Sveučilišta

7.5.6.

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta

7.5.7.

Odbor za strategiju Sveučilišta

8.

Postupak izbora nastavnika i suradnika

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru doc. dr.
sc. Zdravka Kolundžića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc.
Maje Kelić u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz
Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polje: Kognitivne znanosti
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru
Valentine Martan u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz
znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog nastavnika u naslovno
nastavno zvanje predavač (bez zasnivanja radnog odnosa) iz znanstvenog
područja: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo i imenovanje stručnog
povjerenstva (za potrebe studija Politehnike)
Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 2019.
godini
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu,
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu,
Građevinski fakultet
Prijedlog Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu,
Medicinski fakultet
Financijske odluke
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita
za akademsku godinu 2019./2020.
Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstava za financiranje
nastavne djelatnosti i financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na
rezultatima za akademsku godinu 2018./2019.
Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana
Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) za 2019. godinu

NADOPU
NA
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.

12.2.

Studiji i studenti
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci
Prijedlog Odluke izmjeni i dopuni studijskog programa Specijalističkog
diplomskog stručnog studija javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Prijedlog odluke o izmjenama i dopuna studijskog programa poslijediplomskog
sveučilišnog (doktorskog) studija Medicinska kemija Sveučilišta u Rijeci, Odjela
za biotehnologiju i Medicinskog fakulteta u Rijeci
Programi cjeloživotnog obrazovanja
Prijedlog Odluke o osnivanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Modeli
sprečavanja bacanja hrane u kućanstvima, poduzećima i ustanovama“,
Ekonomski fakultet
Prijedlog Odluke o osnivanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Keramikoskeramika u odgoju i obrazovanju djece i odraslih“,
Učiteljski fakultet

13.

Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima

13.1.

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim
stručnjacima na Učiteljskom fakultetu

13.2.
NADOPU
NA

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim
stručnjacima na Odjelu za informatiku

14.

Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta)

14.1.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2019.

14.2.

Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na
Sveučilištu u Rijeci 2017.-2020. - treća godina provedbe

15.

Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 400.000,00 kuna

15.1.
NADOPU
NA
16.
NADOPU
NA

dekanici prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana za potpisivanje ugovora o javnoj
nabavi namještaja za potrebe opremanja aneksa zgrade Fakulteta
Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za studije mira i konflikata, imenovanju
predstojnika i donošenju Pravilnika Centra

17.

Tematske točke

17.1.

Izvješće s prijedlogom mjera za unaprjeđenje transfera znanja

17.2.
NADOPU
NA

Suradnja Sveučilišta u Rijeci s gospodarstvom i transfer znanja

17.3.

Prezentacija Agencije za komercijalnu djelatnost – e-potpisi

18.

Razno

Na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđen je trajni izbor u zvanje redovitog profesora dr. sc.
Albertu Zamarinu s Tehničkog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u zvanje redovitog profesora potvrđen je
dr. sc. Robertu Basanu s Tehničkog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Marijanu Bradanoviću s Filozofskog
fakulteta u Rijeci, dr. sc. Marku Grünhagenu s Ekonomskog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Tihani Lenac
Roviš s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u naslovno zvanje redovitog profesora potvrđen je
dr. sc. Vitomiru Komenu s Tehničkog fakulteta u Rijeci.
Pokrenut je postupak za dodjelu počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) prof. dr. sc.
Draženu Prelecu i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog
doktorata. Profesor Dražen Prelec s MIT-a član je Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta u
Rijeci, a u svojoj izvanrednoj karijeri povezuje tri naizgled vrlo različite znanosti – psihologiju,
ekonomiju i neuroznanost.
Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je Odluku o osnivanju Centra za studije mira i konflikata te
imenovanju predstojnika. Predstojnik Centra doc. dr. sc. Nebojša Zelić ukratko je prezentirao Centar.
Na sjednici su usvojena dva programa cjeloživotnog obrazovanja: Modeli sprječavanja bacanja hrane
u kućanstvima, poduzećima i ustanovama Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Keramikos –
Keramika u odgoju i obrazovanju djece i odraslih Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

