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NAZOČNI ČLANOVI SENATA:
1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija

rektorica Sveučilišta u Rijeci

Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci:
2.
izv. prof. art. Letricija Linardić
3.
izv. prof. dr. sc. Alen Host
4.
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
5.
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
6.
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
7.
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
8.
izv. prof.. dr. sc. Ana Perić Hadžić
9.
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
10. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
11. izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
12. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
13. prof. dr. sc. Mladen Petravić
14. izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
15. prof. dr. sc. Dean Crnković
16. Dinko Jurjević, mr. sig.
17. Senka Tomljanović, viša knjižničarka

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

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:
18. Robert Doričić
student Medicinskog fakulteta
19. Dora Nikolla
studentica Pravnog fakulteta
20. Aleksandar Šušnjar
student Filozofskog fakulteta
21. Marko Mesarić
student Tehničkog fakulteta
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:
predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog
 prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić
obrazovanja
Odsutni članovi Senata:
prof. dr. sc. Alan Šustić
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
izv. prof. dr. sc. Alen Jugović
Pegi Pavletić
Teodora Milošević

dekan Fakulteta zdravstvenih studija
dekanica Pravnog fakulteta
dekan Pomorskog fakulteta
studentica Odjela za biotehnologiju
studentica Tehničkog fakulteta
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Pored članova Senata sjednici su bili nazočni:
 prof. dr. sc. Sanja Barić
prorektorica za studije i studente
 prof. dr. sc. Goran Turkalj
prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom
 prof. dr. sc. Davor Vašiček
prorektor za financije
 izv. prof. dr. sc. Alen Ružić
prorektor za znanost
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.
glavna tajnica Sveučilišta,
 Ana Tomaško Obradović
Ured rektorice
 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
Glavno tajništvo, zapisničarka

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda
Rektorica je predložila nekoliko izmjena, a Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći:
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika sa 11. sjednice Senata održane dana 20. veljače 2018. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Razrješenje člana Senata i pokretanje postupka izbora novih članova Senata
4.1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Senata, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novih članova Senata iz redova znanstveno4.2. nastavne sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i iz redova ostalih sastavnica
kao pravnih osoba, Studentskog centra Rijeka

5.

Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog zvanja
professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Miljenko Kapović, redoviti profesoru u
trajnom zvanju, u mirovini, Medicinski fakultet

6.

Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus doctoris honoris
causa), akademik Daniel Rukavina, professor emeritus

7.

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
7.1. Dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, prvi izbor, Odjel za fiziku

8.

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Mateje Šnajdar
Musa u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent iz znanstvenog
područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanosti za potrebe
studija Politehnika

9.

Pravni akti Sveučilišta
9.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci
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9.2.

Prijedlog Pravilnika o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama
Sveučilišta u Rijeci

9.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
10.

Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu
10.1.

Prijedlog Odluke o realizaciji Plana umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika za
razdoblje prijava 1712-1811 Sveučilišta u Rijeci

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
10.2. kadrovskih promjena za 2018. godinu,
Pomorski fakultet
Prijedlog Odluke o donošenju Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih
10.3. promjena za 2018. godinu,
Odjel za fiziku
11.

Financije
11.1.

Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) za 2017. godinu
Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice)

11.2. Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu
Financijski izvještaji Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu (bilanca, izvještaj o prihodima i
rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i
11.3.
obveza, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o obvezama i bilješke uz
financijske izvještaje) - Rektorat i odjeli
11.4. Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Rektorata u 2017. godini
11.5. Kumulativni izvještaj o funkcioniranju Riznice do 31.12.2017. godine
11.6.

Kumulativni izvještaj o uplatama i korištenju sredstava iz čl.146 Statuta (3%) do 31.12.2017.
godine

11.7.

Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje studentskih
programa u 2018. godini

12.

Studenti i studiji
12.1.

Prijedlog Odluke o troškovima upisa u 1. i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih
sastavnica u 2018./2019. ak. god.

12.2. Prijedlog Odluke o e-prijavama za upise na diplomske studije u 2018./2019. ak. god.
12.3.

Prijedlog suglasnosti na konačnu listu dobitnika potpora u 2017./2018. ak. god. iz programa
„Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ i ukupna sredstva dodijeljena za potpore

12.4.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Fizika Odjela za fiziku

12.5.

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih
sveučilišnih studijskih programa Ekonomskog fakulteta:
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preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija,
preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija,
diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija,
diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija,

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama poslijediplomskih specijalističkih studijskih
programa Ekonomskog fakulteta:
12.6.








poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora
poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing menadžment,
poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling,
poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u javnom sektoru,
poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovanje s Europskom unijom,
poslijediplomskog specijalističkog studija Financije

Prijedlog Odluke o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog sveučilišnog
12.7. studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ za ljetni
semestar akademske godine 2017./2018.
13.

Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „UniSTIK: statistička analiza podataka u
stručnom i znanstvenom radu“ Sveučilišta

14.

Studentski izbori
14.1.

Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za raspisivanje održavanja studentskih izbora za
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica

14.2.

Prijedlog Odluke članova Izbornog povjerenstva za izbor studentskih predstavnika iz redova
nastavnika

14.3.

Prijedlog Odluke članova Povjerenstva za prigovore u provedbi izbora studentskih
predstavnika iz redova nastavnika

15.

Imenovanja/razrješenja/izmjene
Centar za napredno računanje i modeliranje
15.1. Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra
Stručno vijeće za financijsko poslovanje
15.2.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko
poslovanje
Odbor za strategiju

15.3 Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova
Odbor za statutarna i pravna pitanja
15.4 Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
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15.5. Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana
Centar za visokopropusne tehnologije
15.6. Prijedlog Odluke o razrješenju predstojnice Centra izv. prof. dr. sc. Sandre Kraljević Pavelić
16.

Prijedlog Odluke o preustroju Centra za visokopropusne tehnologije Sveučilišta u Rijeci

17.

Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis prijavljenih izdanja

18.

Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci)
18.1. IUC Inter University Centre Dubrovnik
18.2. Nagrade za nastavnu izvrsnost u 2017./2018. ak. god.

19.

Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna
19.1.

- rektorici Sveučilišta za sklapanje Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju
znanstvene djelatnosti u 2018. godini

- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje pravnih radnji
u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za potpisivanja Konzorcijskog
19.2.
ugovora o provedbi združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ sa
Univerzitetom u Sarajevu, Ekonomski fakultet
- ravnateljici Sveučilišne knjižnice Rijeka za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun
19.3. Knjižnice iznad iznosa od 400.000,00 kuna za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog
prostora Knjižnice
20.

Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za podnošenje Zahtjeva za razvrstavanje i
kategorizaciju smještajnih objekata, paviljona na Kampusu

21.

Izvješća o provedbi Strategije za 2017. godinu
21.1. Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice
21.2. Ostale sastavnice:
21.2.1. Studentski centar Rijeka
21.2.2. Sveučilišna knjižnica Rijeka
21.3. Studentski zbor Sveučilišta

22.

Izvješća o radu za 2017. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora Senata i ostalih
ustrojbenih jedinica Sveučilišta

23.

Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka 146. Statuta
Sveučilišta u Rijeci
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24.

Prijedlog Odluke o usvajanju strategije Građevinskog fakulteta za razdoblje od 2018. 2022.

25.

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima:
doc. dr. sc. Tamara Pavasović Trošt, doc. dr. sc. Rok Spruk, Ekonomski fakultet

26.

Predstavljanje mrežnih stranica Sveučilišta

27.

Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Senata održane dana 20. veljače 2018.
godine
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 11. sjednice Senata održane dana 20. veljače
2018. godine te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela svoje izvješće kroz nekoliko točaka:
1. Prijedlog aktivnosti obilježavanja 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci i 385. godina visokog
obrazovanja u Rijeci kojeg je izradio Znanstveno - programski odbor - objavljen je na
SharePoint portalu.
2. Dopis Ministrici vezano uz pitanja članova Senata - objavljen je na SharePoint portalu.
3. Suradnja Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Trstu kroz programe Rijeke kao Europske
prijestolnice kulture 2020 i Trsta kao Europske prijestolnice znanosti 2020 (posjet ESOF, Trieste
4. Predstavljanje Sveučilišta u Rijeci na konferenciji "Upravljanje ljudskim potencijalima na
visokim učilištima" (AZVO, Zagreb) .
5. Radni posjet veleposlanice Norveške, Nj. E. Astrid Versto Sveučilištu u Rijeci – protokol posjete
objavljen je na SharePoint portalu.
6. Sudjelovanje rektorice na sastanku Advisory Board U-Multirank (Bruxelles, European
Commision) u svojstvu članice.
7. Nastupni posjet generalnog konzula Srbije, Gorana Petrovića, Sveučilištu u Rijeci.
8. Predstavljanje Sveučilišta u Rijeci na međunarodnoj konferenciji "Spreading Excellence,
Enhancing Synergies; perspectives from South-Eastern Europe" (Sveučilište u Ljubljani).
9. Nastupni posjet predsjednika Donjeg doma Parlamenta Republike Irske, Nj. E. Seana
O'Fearghaila, Sveučilištu u Rijeci.
10. Poziv MZO-a na dostavu prijava za potporu prijave na međunarodne kompetitivne projekte u
sklopu programa Obzor 2020.
11. Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03 "Provedba HKO-a na razini visokog
obrazovanja".
12. ERASMUS – izvješća Ureda za mobilnost objavljena su na SharePoint portalu.
Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić ističe kako je njezino Izvješće za protekli
period objavljeno na SharePoint portalu.
Prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Alena Ružić izvijestio je o nizu događanja od protekle sjednice
Senata te kako je izvješće o istima na SharePoint portalu.
Prorektor za financije izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček u svom izvješću izvijestio kako je održana sjednica
Stručnog vijeća za financije na kojemu je predloženo da se djelovanje istog proširi i na suradnju s
gospodarstvom. Analizirala su se financijska izvješća i aktualna financijska pitanja.
6

Prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj izvijestio je kako je
Koordinacija Kampusa održana dana 21 veljače 2018. godine. Obavještava kako će se krenuti u
dekodiranje daljinskih upravljača za parking te da će o istome svi biti na vrijeme obavješteni.
Predstavnica studenata Dora Nikolla izvijestila je o događajima u protekom mjesecu.
Izvješća su prihvaćena jednoglasno.

Točka 4. Razrješenje člana Senata i pokretanje postupka izbora novih članova
Senata
4.1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Senata, prof. dr. sc. Krešimir Pavel ić
Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić predstavnik Odjela za biotehnologiju razrješuje se dužnosti člana
Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica, prije isteka mandata, na
osobni zahtjev.
Pokrenuti će se postupak imenovanja novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne
sastavnice, Odjela za biotehnologiju.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novih članova Senata iz redova
znanstveno-nastavne sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju i iz
redova ostalih sastavnica kao pravnih osoba, Studentskog centra Rijeka
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

IV.

Senat utvrđuje da:
 je prof. dr. sc. Krešimiru Paveliću, članu Senata, predstavniku sveučilišne znanstveno nastavne sastavnice: Odjel za biotehnologiju prestao mandat u Senatu na osobni zahtjev,
 Dinku Jurjeviću, mr. sig., članu Senata, predstavniku ostalih sastavnica kao pravnih osoba,
Studentskog centra Rijeka prestaje mandat u Senatu zbog isteka mandata ravnatelja
Studentskog centra Rijeka.
Znanstveno-nastavna sastavnica, Odjel za biotehnologiju (u daljnjem tekstu: Odjel za
biotehnologiju) bira svoga člana za Senat na sjednici Vijeća Odjela , u pravilu pročelnika, no
najmanje jedna trećina članova Vijeća Odjela može predložiti i drugu osobu u znanstvenonastavnom zvanju koja ostvaruje najmanje 50% nastavne norme na Odjelu.
Studentski centar Rijeka kao ostala sastavnica s pravnom osobnošću (u daljnjem tekstu:
Studentski centar) bira svoga člana za Senat na sjednici Upravnog vijeća, u pravilu ravnatelja,
no najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća može predložiti i drugu osobu zaposlenu u
punom radnom odnosu.
Na temelju kriterija utvrđenih u točki II. i III. ove Odluke, Vijeće Odjela za biotehnologiju i
Upravno vijeće Studentskog centra obvezni su u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke
provesti postupak izbora svoga predstavnika za člana Senata i najkasnije u roku od 3 dana od
dana provedenog izbora dostaviti rektoru izabranog predstavnika putem Izbornog
povjerenstva za provođenje postupka izbora članova Senata (dalje u tekstu: Izborno
povjerenstvo).
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V.

VI.

VII.

VIII.

Uz izabrane predstavnike za članove Senata, Vijeće Odjela za biotehnologiju i Upravno vijeće
Studentskog centra obvezno je priložiti Izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju:
 životopis kandidata;
 kratak opis znanstvenog i stručnog rada;
 izjavu predstavnika o prihvaćanju kandidature.
Senat imenuje Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor člana Senata u
sljedećem sastavu:
 Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujčić,
 prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana,
 prof. dr. sc. Dean Crnković.
Izborno povjerenstvo obvezno je izvijestiti rektora Sveučilišta o izabranom predstavniku
sastavnica iz točke II. i III. ove Odluke u roku od 3 dana od dostave dokumentacije iz točke V.
ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela
počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc.
Miljenko Kapović, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini,
Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

III.

Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Miljenku Kapoviću,
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu
nastavnu i znanstvenu izvrsnost.
Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Miljenko Kapović, redoviti
profesor u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja mu pripadaju sukladno odredbama
Statuta Sveučilišta u Rijeci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija dodaje kako se planira osnivanje vijeća professora
emeritusa koji će svojim savjetima i radom pomoći Sveučilištu.

Točka 6. Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus
doctoris honoris causa), akademik Daniel Rukavina, professor emeritus
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Prihvaća se Izvješće stručnog Povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata
te se uglednom znanstveniku, akademiku Danielu Rukavini, professoru emeritusu, dodjeljuje
počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci (gradus doctoris honoris causa).
Sadržaj diplome o dodjeli počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) glasi:
Ugledom znanstveniku, akademiku Danielu Rukavini, professoru emeritusu,
dodjeljuje se počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci
(gradus doctoris honoris causa)
zbog posebnog doprinosa od trajnog značaja za razvoj institucija visokog obrazovanja
(Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci, hrvatskih sveučilišta), znanstveno-nastavnih kadrova,
zdravstvenog i znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
te ostvarenja značajnog i trajnog doprinosa hrvatskoj i svjetskoj znanosti.
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III.

IV.

Senat utvrđuje Dies academicus 2018. godine kao dan promocije počasnog doktorata
akademika Daniela Rukavine, professora emeritusa.
Prof. dr. sc. Pero Lučin imenuje se promotorom počasnog doktorata.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice
7.1. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, Odjel za fiziku, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor DR. SC. RAJKE JURDANA-ŠEPIĆ, izvanredne profesorice Odjela za fiziku
Sveučilišta u Rijeci u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice,
prvi izbor iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, polja: Fizika na Odjelu za fiziku.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr.
sc. Mateje Šnajdar Musa u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće
radno mjesto docent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti,
znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanosti za potrebe studija
Politehnika
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent iz znanstvenog područja. Tehničke
znanosti, znanstvenog polja: Temeljene tehničke znanosti na Odsjeku za politehniku
Sveučilišta u Rijeci.
DR. SC. MATEJA ŠNAJDAR MUSA, znanstvena suradnica izabire se u znanstveno -nastavno
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti,
znanstvenog polja: Temeljene tehničke znanosti na Odsjeku za politehniku Sveučilišta u
Rijeci s punim radnim vremenom, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno
mjesto svakih pet godina.
Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Točka 9. Pravni akti Sveučilišta
9.1.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci

Senat je, nakon rasprave, jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci koji čini sastavni dio ove
Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.2.

Prijedlog Pravilnika o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim
bazama Sveučilišta u Rijeci

Senat je, nakon rasprave, jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
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I.
II.

Donosi se Pravilnik o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama
Sveučilišta u Rijeci koji čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

9.3.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Senat je, nakon rasprave, jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
koja čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. Izmjene i dopune Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu
10.1. Prijedlog Odluke o realizaciji Plana umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja
zaposlenika za razdoblje prijava 1712-1811 Sveučilišta u Rijeci
Senat je, nakon rasprave, jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat utvrđuje realizaciju Plana umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika za
razdoblje prijava 1712-1811 Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Plan) na sljedeći način:
 realizacije promjena zapošljavanja i napredovanja zaposlenika predviđenih Planom za
mjesece: ožujak, travanja i svibanj 2018. godine provoditi će se od mjeseca lipnja 2018.
godine,
 navedeno iz prethodne alineje ne odnosi se na:
 promjene u vezi sa zapošljavanjem (napredovanjem) zaposlenika (asistenata i
poslijedoktoranda) zaposlenih na određeno vrijeme, a kojima u utvrđenim
mjesecima ističu ugovori o radu na određeno vrijeme,
 promjene u vezi sa zamjenama privremeno odsutnih zaposlenika (dugotrajna
bolovanja, rodiljni i roditeljski dopusti, neplaćeni dopusti),
 promjene u vezi sa zapošljavanjem zaposlenika na radna mjesta oslobođena
prestankom radnog odnosa zaposlenika zbog odlaska u mirovinu, sporazumnog
prestanka radnog odnosa ili otkaza ugovora o radu), a koja su nužna za obavljanje
poslova u stručnim službama sastavnica.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
10.2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu,
Pomorski fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

Senat daje suglasnost na dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadro vskih
promjena za 2018. godinu Pomorskog fakulteta prema tablici u privitku.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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10.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu,
Odjel za fiziku
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.
III.
IV.

Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu
Odjela za fiziku.
Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Odluka Senata (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 217057-01-17-289, od 19. prosinca 2017. godine).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 11. Financije
11.1. Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) za 2017.
godinu Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice)
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU o prihvaćanju Financijskog izvještaja o
prihodima i rashodima, primicima i izdacima (pr-ras) za 2017. godinu Sveučilišta u Rijeci (ukupno
sastavnice)
I.

Senat prihvaća izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Sveučilišta u Rijeci
(ukupno sastavnice) za 2017. godinu kako slijedi:
1. Prihodi i primici ostvareni u 2017. godini iznose 465.559.703,00 kuna, od čega:
• prihodi iz proračuna 328.640.891,00kuna ili 70,59%
• prihodi iz vlastite djelatnosti 32.547.196,00 kuna ili 6,99%
• prihodi iz EU fondova 25.774.032,00 kuna ili 5,54%
• prihodi iz ostalih izvora 78.597.584,00 kuna ili 16,88%
2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2017. godini iznose 457.930.883,00 kn kuna, od čega:
• rashodi za zaposlene 313.692.541,00 kuna ili 68,51%
• materijalni rashodi 94.246.141,00 kuna ili 20,58%
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.535.295,00 kuna ili 6,01%
• ostali rashodi 22.456.906,00 kuna ili 4,90%
II.
Senat utvrđuje da je Studentskom centru, kao ustanovi koja sastavlja godišnji obračun po
drugačijoj metodologiji od ostalih sastavnica Sveučilišta i čiji podaci nisu sastavni dio Godišnjeg
obračuna Sveučilišta u Rijeci, za subvenciju smještaja i prehrane studenata iz Državnog
proračuna u 2017. godini doznačeno 23.099.277,27 kuna.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.2. Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o prihvaćanju Financijskog izvještaja Studentskog
zbora Sveučilišta u Rijeci
I.
II.

Senat prihvaća Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu, koji
čini sastavni dio ove Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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11.3. Financijski izvještaji Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu (bilanca, izvještaj o
prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i
obujmu imovine i obveza, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji,
izvještaj o obvezama i bilješke uz financijske izvještaje) - Rektorat i odjeli
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o prihvaćanju Financijskih izvještaja Sveučilišta u
Rijeci za 2017. godinu i raspodjela rezultata
I.

Senat prihvaća financijske izvještaje (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i
izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj o rashodima
prema funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o obvezama i bilješke uz financijske izvještaje)
Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu na način kako je prikazano u obrascima koji čine sastavni
dio ove odluke.
II.
Ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci u 2017. godini iznose kako slijedi:
R.br.
Opis
Iznos
Višak/manjak
1.
Prihodi poslovanja
84.044.144
Rashodi poslovanja
72.284.585
Višak prihoda poslovanja
11.759.559
2.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
881.769
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
12.572.722
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
-11.645.953
3.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
8.019
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
711.667
Manjak primitaka od financijske imovine i obveza
-703.648
4.
Manja prihoda i primitaka za 2017. godinu
-590.042
1. Dio prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 9.760.921,42 kn pokrio je manjak prihoda
od nefinancijske imovine u navedenom iznosu, temeljem članka 82. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i Računskom planu.
2. Primici od financijske imovine odnose se na povrat sredstava Milman d.o.o. temeljem
rješenja trgovačkog suda u Rijeci o predstečajnim nagodbama, a izdaci za financijsku imovinu
odnose se na dani zajam udruzi ''Znam'' (za potrebe kupnje novog kombi vozila) koji je udruga
vratila početkom 2018. godine i na otplatu glavnice kredita kod ZABA-e iz 2013. godine
III.
Ukupna imovina iznosi 864.327.187 kn i u usporedbi sa 2016. godinom smanjena je za
6,6%. Imovinu čine nefinancijska imovina u iznosu od 820.831.667 kn i financijska imovina
u iznosu od 43.495.520 kn. Imovina je smanjena najvećim djelom zbog prijenosa imovine
na sastavnice na Kampusu (temeljem odluke Senata), zbog amortizacije nabavljene
opreme i manje novčanih sredstava na računu.
IV.
Ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci koji se prenose iz 2017. i prijašnjih godina u
slijedeću proračunsku godinu su:
1. Višak prihoda poslovanja iz 2017. godine i ranijih godina iznosi 24.607.475 kn. Najvećim
djelom sastoji se od prihoda Riznice za kreditiranje studenata, u iznosi 20.848.606 kn i
viškova i manjkova projekata Sveučilišta u Rijeci (EU projekti, znanstvene potpore, projekti
HRZZ i drugo). Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2017. godine i ranijih godina
iznosi 18.289.180 kn. Sastoji se od troškova izgradnje novih paviljona na Kampusu u iznosu
od 14.347.846 kn, troškova izgradnje Kampusa iz prijašnjih godina u iznosu od 3.718.714
kn, i za nabavku ostale opreme iz projekata Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišnih odjela.
2. Manjak primitaka od financijske imovine iz 2017. godine i ranijih godina iznosi
18.289.180 kn. Sastoji se od manjka primitaka zbog oročenja sredstava Riznice za
kreditiranje studenata (sredstva su oročena 2008. godine) u iznosu od 19.194.047 kn,
manjka od 118.612 kn koji je nastao zbog robnog zajma Televiziji Primorja i Gorskog kotara
d.o.o. temeljem odluke trgovačkog suda o predstečajnoj nagodbi, manjka od 1.333.332 kn
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V.

VI.

VII.
VIII.

zbog povrata glavnice za Kredit iz 2013. godine kod Zagrebačke banke i viška primitaka od
kredita Zagrebačke banke koji je realiziran 2013. godine u iznosu od 2.500.000 kn i zajma
udruzi Znam u iznosu od 45.000 kn.
3. Manjak prihoda i primitaka iz 2017. godine i ranijih godina iznosi 11.872.698 kn i biti će
pokriven iz prihoda u 2018. godini.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.028.004,22 kuna biti će pokriven iz
viška prihoda poslovanja. Detaljan pregled navedene korekcije sastavni je dio ove odluke.
Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 881.741,46 kuna (nastao donacijom
opreme Studentskom centru) pokriti će manjak prihoda poslovanja u navedenom iznosu .
Manjak primitaka od financijske imovine nastao zbog izdataka za financijsku imovinu
(otplata glavnice kredita Zagrebačke banke iz 2013. godine) u iznosu od 1.333.333,34 kuna
pokriti će se iz viška prihoda poslovanja.
Višak primitaka od financijske imovine (kredit ZABA-e) od 1.667.934,24 kuna pokriti će
manjak prihoda poslovanja u navedenom iznosu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.4. Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Rektorata u 2017. godini

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o financijskom položaju i
rezultatima poslovanja Rektorata u 2017. godini
I.
II.
III.

Senat prihvaća Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Rektorata u 2017.
godini koje čini sastavni dio ove Odluke.
Tablice ''Prihodi i rashodi 2017-12-31 REK i odjeli ukupno'' i ''Prihodi i rashodi 2017-12-31
Rektorat'' sastavni su dio izvješća.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.5. Kumulativni izvještaj o funkcioniranju Riznice do 31.12.2017. godine

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o programu kreditiranja
studenata Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
I.
II.

Izvješće o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini
2016./2017. čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.6. Kumulativni izvještaj o uplatama i korištenju sredstava iz čl.146 Statuta (3%) do
31.12.2017. godine

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o uplatama i korištenju
sredstava iz članka 146. statuta za 2017. godinu
I.
II.

Senat prihvaća Izvješće o uplatama i korištenju sredstava iz članka 146. Statuta za 2017.
godinu. Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.7. Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje
studentskih programa u 2018. godini

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
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I.

II.

Potvrđuje se Odluka Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/1801/07; URBROJ: 2170-57-01-18-15, od 13. ožujka 2018. godine) o konačnim rezultatima
Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2018.
godini koja čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 12. Studenti i studiji
12.1. Prijedlog Odluke o troškovima upisa u 1. i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i
njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o troškovima upisa u prvu i više godine studija
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.
I.

II.

Trošak prvog upisa u prvu godinu studija iznosi 330,00 kn i obuhvaća:
- iznos od 50,00 kn za trošak izrade SmartX kartice (PDV uključen)
- iznos od 70,00 kn koji se raspodjeljuje na sljedeći način:
o 10,00 kn za Sveučilišni savjetovališni centar (Psihološko savjetovalište)
o 10,00 kn za troškove pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice (produljenje radnog vremena
podružnice na Kampusu)
o 10,00 kn za ostale programe (izvan programa „Solidarnost“) Fonda „Aleksandar
Abramov“
o 40,00 kn za Riznicu za kreditiranje studenata
- iznos od 10,00 kn za program Solidarnost“ Fonda Aleksandar Abramov
- iznos od 60,00 kn za programe Studentskog zbora kojeg sastavnica uplaćuje Studentskom
zboru Sveučilišta u Rijeci
- iznos od 30,00 kn za projektne aktivnosti unapređenja studentskog standarda:
o 10,00 kn znanstvene aktivnosti studenata
o 20,00 kn za studentske programe u kulturi
- iznos od 60,00 kn koji se u jednakim dijelovima namjenjuje za troškove studentskog sporta,
troškove Sveučilišnog savjetovališnog centra (Ured za studente s invaliditetom) i naknade
troškova pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice, a koji sastavnica uplaćuje Sveučilištu u
Rijeci.
- iznos od 50,00 kn za troškove sastavnice Sveučilišta.
Trošak upisa iz stavka I. ove točke ne pokriva osiguranje studenata od posljedica nesretnog
slučaja.
Trošak upisa u više godine studija iznosi 250,00 kn i obuhvaća:
- iznos od 70,00 kn koji se raspodjeljuje na sljedeći način:
o 10,00 kn za Sveučilišni savjetovališni centar (Psihološko savjetovalište)
o 10,00 kn za naknade troškova pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice (za nabavu
knjižnične građe za podružnicu na Kampusu)
o 10,00 kn za stipendije studenata izvanrednih studija
o 40,00 kn za Riznicu za kreditiranje studenata
- iznos od 10,00 kn za program „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“
- iznos od 20,00 kn za studentske programe u kulturi
- iznos od 60,00 kn za programe Studentskog zbora kojeg sastavnica uplaćuje studentskom
zboru Sveučilišta u Rijeci
- iznos od 30,00 kn koji se u jednakom dijelovima namjenjuje za troškove studentskog sporta,
troškove Sveučilišnog savjetovališnog centra (Ured za studente s invaliditetom) i naknadu
troškova pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice, a koji sastavnica uplaćuje Sveučilištu u Rijeci.
- iznos od 60,00 kn za troškove sastavnice Sveučilišta
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III.

IV.

Trošak upisa u više godine studija može biti i veći od iznosa utvrđenog točkom II. ove Odluke,
ali ne veći od iznosa utvrđenog točkom I. ako se radi o izvanrednim troškovima izvedbe
studijskog programa koji proizlaze iz zakona i provedbenih propisa na temelju zakona i koji se
ne financiraju iz državnog proračuna (zdravstveni, sanitarni pregledi, zaštita na radu).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
12.2. Prijedlog Odluke o e-prijavama za upise na diplomske studije u 2018./2019. ak. god.

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Elektroničke prijave za upis u I. godinu diplomskih studija u 2018./2019. ak. god. putem
Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) provodit će sljedeće
sastavnice Sveučilišta u Rijeci:
1. Fakultet zdravstvenih studija
2. Filozofski fakultet i
3. Odjel za fiziku.
Ostale sastavnice Sveučilišta u Rijeci odbile su provoditi elektroničke prijave za upise na
diplomske studije.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
12.3. Prijedlog suglasnosti na konačnu listu dobitnika potpora u 2017./2018. ak. god. iz
programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ i ukupna sredstva dodijeljena za
potpore

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Senat daje suglasnost na Odluku Povjerenstva Fonda „Aleksandar Abramov“ o konačnoj listi
dobitnika potpora u 2017./2018. ak. god. iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar
Abramov“ (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 2170-57-03-18-23 od 8. ožujka 2018.) i sredstva
dodijeljena za potpore u 2017./2018. ak. god. u ukupnom iznosu od 170.000,00 kn.
Dobitnici potpora iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2017./2018. ak.
god. su:
Prezime i ime studenta
Vrbanović Ana
Sečenj Pinek Verena
Damjanović Aleksandar
Varešanin Sanja
Miljak Iva
Sabalić Ivan
Žurga Antonia
Špigić Dino
Rajić Ante
Rajić Bernard
Tepić Luka
Kovač Arijan
Moris Zorica
Šušnja Antonio
Barković Ines
Turkalj Tea

Fakultet/Akademija/
sveučilišni odjel
Medicinski fakultet
Građevinski fakultet
Tehnički fakultet
Odjel za matematiku
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Akademija primijenjenih umjetnosti
Pomorski fakultet
Pravni fakultet
Građevinski fakultet
Pomorski fakultet
Odjel za matematiku
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
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17.

II.

III.

IV.

Dizdarević Arijana

Pravni fakultet

Studentima iz točke I. ove odluke dodijelit će se potpore iz programa “Solidarnost” Fonda
“Aleksandar Abramov” u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn za razdoblje od 10 mjeseci od 1.
listopada 2017. do 30. srpnja 2018. godine.
Sveučilište u Rijeci i studenti iz točke I. ove odluke zaključit će ugovor kojim se utvrđuju
međusobna prava i obveze. Obavijest o terminu potpisivanja ugovora bit će objavljena na
mrežnim stranicama Sveučilišta.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
12.4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
studija Fizika Odjela za fiziku

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU kako slijedi:
I.

II.
III.

Donosi se izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika
Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci na način da se povećava optimalni broj studenata koji se
mogu upisati na studij s 30 na 40 studenata.
Izmjena i dopuna studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuje se od akademske
godine 2018./2019.
Izmjena i dopuna studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavlja se Agenciji za znanost i
visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjene u sustav MOZVAG, a Odjel za fiziku
Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjenu i dopunu unijeti u bazu MOZVAG.
12.5. Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih
sveučilišnih studijskih programa Ekonomskog fakulteta:
- preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija,
- preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija,
- diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija,
- diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija,

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeće ODLUKE:
- o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to prikazano u Obrascu
za izmjene i dopune studijskih programa koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna
ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to prikazano u
Obrascu za izmjene i dopune studijskih programa koji čini sastavni dio ove Odluke.
16

II.
III.

Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to prikazano u Obrascu za izmjene
i dopune studijskih programa koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poslovna
ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to prikazano u Obrascu
za izmjene i dopune studijskih programa koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.
12.6. Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama poslijediplomskih specijalističkih studijskih
programa Ekonomskog fakulteta:
- poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora
- poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing menadžment,
- poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling,
- poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u javnom sektoru,
- poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovanje s Europskom unijom,
- poslijediplomskog specijalističkog studija Financije

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeće ODLUKE:
- o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija
energetskog sektora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Ekonomija energetskog sektora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to
prikazano u Obrascu za izmjene i dopune studijskog programa Ekonomija energetskog sektora
koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing
menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Marketing menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to
prikazano u Obrascu za izmjene i dopune studijskog programa Marketing menadžment koji čini
sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Kontroling Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to prikazano u Obrascu
za izmjene i dopune studijskog programa Kontroling koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Menadžment u javnom sektoru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Menadžment u javnom sektoru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to
prikazano u Obrascu za izmjene i dopune studijskog programa Menadžment u javnom sektoru
koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovanje
s Europskom unijom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Poslovanje s Europskom unijom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to
prikazano u Obrascu za izmjene i dopune studijskog programa Poslovanje s Europskom unijom
koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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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.

- o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Financije
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
Financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako je to prikazano u Obrascu
za izmjene i dopune studijskog programa Financije koji čini sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
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.
12.7. Prijedlog Odluke o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog sveučilišnog
studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ za
ljetni semestar akademske godine 2017./2018.

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeće ODLUKE:
- o donošenju izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ za ljetni
semestar (II., IV. i VI.) akademske godine 2017./2018.
I.
II.

Donosi se izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ za ljetni
semestar (II., IV. i VI.) akademske godine 2017./2018. koji čini sastavni dio ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- o donošenju izvedbenog plana nastave diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“
za ljetni semestar (II., IV.) akademske godine 2017./2018.
I.
II.

Donosi se izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“
za ljetni semestar (II., IV.) akademske godine 2017./2018. koji čini sastavni dio ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „UniSTIK: statistička
analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu“ Sveučilišta
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„UniSTIK: statistička analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu“ Sveučilišta
I.
II.
III.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „UniSTIK: Statistička analiza podataka u
stručnom i znanstvenom radu“ Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Studentski izbori
14.1. Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za raspisivanje održavanja studentskih izbora
za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat je suglasan da Rektorica Sveučilišta u Rijeci raspiše održavanje studentskih izbora za
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci na dan
koji će Rektorici predložiti Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
14.2. Prijedlog Odluke članova Izbornog povjerenstva za izbor studentskih predstavnika iz
redova nastavnika

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Senat Sveučilišta u Rijeci za članove Izbornog Povjerenstva Sveučilišta u Rijeci za provedbu
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i sastavnica Sveučilišta (u daljnjem
tekstu: Izborno povjerenstvo) iz redova nastavnika predlaže:
1. prof. dr. sc. Sanja Barić (Pravni fakultet), članica
prof. dr. sc. Anica Trp (Tehnički fakultet), zamjenica.
2. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić (Medicinski fakultet), članica,
izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Filozofski fakultet), zamjenica.
Na temelju ove Odluke, Rektorica će donijeti Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za
provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
14.3. Prijedlog Odluke članova Povjerenstva za prigovore u provedbi izbora studentskih
predstavnika iz redova nastavnika

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

Senat Sveučilišta u Rijeci za članove Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Rijeci u provedbi
Studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i sastavnica Sveučilišta (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta) iz redova nastavnika predlaže:
I. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Pravni fakultet), članica,
doc. dr. sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet), zamjenica.
II. doc. dr. sc. Igor Rudan (Pomorski fakultet), član,
prof. dr. sc. Greta Krešić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), zamjenica
III. izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić (Ekonosmki fakultet), članica,
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić (Odjel za informatiku), zamjenica.
Na temelju ove Odluke, Rektorica će donijeti Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za
prigovore u provedbi studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i sastavnica
Sveučilišta.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 15. Imenovanja/razrješenja/izmjene
Centar za napredno računanje i modeliranje
15.1. Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o imenovanju predstojnika Centra za napredno
računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci
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I.
II.
III.

Prof. dr. sc. Zlatan Car imenuje se predstojnikom Centra za napredno računanje i modeliranje
Sveučilišta u Rijeci.
Mandat imenovanog u točki I. ove Odluke traje tri (3) godine, od 24. ožujka 2018. godine do
23. ožujka 2021. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stručno vijeće za financijsko poslovanje
15.2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko
poslovanje

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Stručnog vijeća za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 217057-01-17-127, od 18. srpnja 2017. godine)
I.

II.

III.

IV.
V.

U Odluci o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci KLASA: 00301/17-03/04; URBROJ: 2170-57-01-17-127, od 18. srpnja 2017. godine) (u daljnjem tekstu:
Odluka) točka I. mijenja se i glasi:
''Osniva se Stručno vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u
Rijeci (u daljnjem tekstu: Stručno vijeće) – središnje stručno tijelo za unaprjeđenje financijskog
poslovanja Sveučilišta i sastavnica i unaprjeđenje suradnje s gospodarstvom.''
U točki II. Odluke iza prve alineje dodaje se alineja koja glasi:
 Boris Golob, mag. ing., direktor Znanstveno-tehnologijskog parka – zamjenik predsjednika,
te se za predstavnika Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu umjesto prof. dr. sc.
Helga Maškarin Ribarić imenuje: prof. dr. sc. Ines Milohnić.
U točki III. Odluke dodaju se nove alineje koje glase:
 unaprjeđenje i poticanje poduzetništva temeljenog na znanju i novim tehnologijama,
 unaprjeđenje komercijalizacije rezultata znanstvenog i stručnog rada.''
Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odbor za strategiju
15.3. Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o imenovanju članova Odbora za strategiju
I.

II.
III.

U Odbor za strategiju Sveučilišta u Rijeci imenuju se sljedeći članovi:
1. Prof. dr. sc. Alan Šustić, Fakultet zdravstvenih studija,
2. Prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Filozofski fakultet,
3. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Tehnički fakultet,
4. Izv. prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet,
5. Izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, Odjel za informatiku,
6. Marko Mesarić, student, Tehnički fakultet.
Mandat članovima Odbora traje tri (3) godine i može se obnoviti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odbor za statutarna i pravna pitanja
15.4. Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o imenovanju članova Odbora za statutarna i
pravna pitanja
I.

II.
III.

U Odbor za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta u Rijeci, imenuju se sljedeći članovi::
 prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet (predsjednica Odbora),
 prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet, član
 izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet, član
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta, članica,
 Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta, članica.
Mandat članova imenovanih u točki I. ove Odluke traje tri godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

15.5. Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o razrješenju postojećeg i imenovanju novog člana
Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
I.
II.
III.
IV.

Razrješuje se dužnosti dosadašnji član Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Nataša Erceg, predstavnica Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.
U Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci se na temelju prijedloga
Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci imenuje izv. prof. dr. sc. Rajka Juradana – Šepić.
Mandat imenovanoj članici iz točke II. ove Odluke traje 3 (tri) godine od dana imenovanja.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Centar za visokopropusne tehnologije
15.6. Prijedlog Odluke o razrješenju predstojnice Centra izv. prof. dr. sc. Sandre Kraljević
Pavelić

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

III.

Izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, na osobni zahtjev, razrješuje se dužnosti predstojnice
Centra za visokopropusne tehnologije Sveučilišta u Rijeci.
Izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić obvezuje se u roku od šezdeset (60) dana od
imenovanja novog predstojnika istome predati Izvješće o radu Centra s popratnom
relevantnom dokumentacijom i uputiti istog u aktivnosti Centra koje su u tijeku s posebnim
naglaskom na aktivnosti koje se provede u okviru projekta RISK te o navedenom sastaviti
Zapisnik o primopredaji i istog dostaviti Rektorici.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16. Prijedlog Odluke o preustroju Centra za visokopropusne tehnologije
Sveučilišta u Rijeci
Senat je, nakon rasprave, jednoglasno, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Centar za visokopropusne tehnologije Sveučilišta u Rijeci osnovan temeljem Odluke Senata
(KLASA: 602-04/15-01/02; URBROJ: 2170-57-01-15-97, od 24. ožujka 2015. godine) kao
ustrojstvena jedinice Sveučilišta u Rijeci preustrojava se u Centar za visokopropusne
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II.

III.

IV.

V.

VI.

tehnologije Odjela za biotehnologiju odnosno u ustrojstvenu jedinicu Odjela za biotehnologiju
Sveučilišta u Rijeci.
Provedbom preustroja iz točke I. ove Odluke Centar će nastaviti obavljati znanstvenoistraživačke i visokopropusne aktivnosti, provoditi projekte u suradnji s gospodarstvom i
osiguravati znanstveno opremu i usluge drugim znanstveno-privrednim subjektima na temelju
znanstvene izvrsnosti ili na komercijalnim osnovama u području visokopropusnih tehnologija
u biomedicini i interdisciplinarnim područjima znanosti.
Centar zastupa i njime rukovodi predstojnik Centra, postupak imenovanja kojeg će se provesti
sukladno Pravilniku Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
Imenovani predstojnik Centra obvezan je nastaviti obavljati aktivnosti Centra koje su u tijeku
s posebnim naglaskom na aktivnosti koje se provede u okviru projekta RISK.
Odjel za biotehnologiju i imenovani voditelj Centra obvezni su kontinuirano (na mjesečnoj
osnovi) obavještavati Rektoricu, a po potrebi i Senat o provedenim aktivnostima iz usvojenog
Prijedloga mjera s ciljem razvoja Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 00301/18-01/19; URBROJ: 2170-57-01-18-3, od 26. veljače 2018. godine) koje čine sastavni dio
ove Odluke.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Pravilnik Centra za visokopropusne
tehnologije (KLASA: 602-04/15-01/02; URBROJ: 2170-57-01-15-207, od 21. travnja 2015.
godine).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 17. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis
prijavljenih izdanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.
R.
br.

Usvaja se popis prijavljenih izdanja koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u
Rijeci za 2018. godinu:
AUTORI/UREDNICI
SASTAVNICA
NASLOV DJELA
KATEGORIJA NAKLADA
DJELA

1.

Prof. dr. sc.
Aleksandra Pejčić i
doc. dr. sc. Biljana
Trajkovski

Učiteljski
fakultet

Što i kako vježbati s
djecom u vrtiću i
školi

udžbenik

300
primjeraka

2.

Izv. prof. dr. s. Alen
Host i dr.sc. Vinko
Zaninović

Ekonomski
fakultet

Razvoj teorija
međunarodne
trgovine od Smitha
do Melitza

udžbenik

e-izdanje

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 18. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci)
18.1. IUC Inter University Centre Dubrovnik
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

Prihvaća se sljedeći projekt:
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Šifra
projekta

Nositelj projekta/
Korisnik sredstava

Naziv

Traženi iznos u
HRK (s
uključenim PDVom)

Odobreni iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

IUC godišnja
članarina – Inter
3 %-18-8 Sveučilište u Rijeci
3.700 HRK
3.700 HRK
University Centre
Dubrovnik
II.
Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
18.2. Nagrade za nastavnu izvrsnost u 2017./2018. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

Prihvaća se sljedeći projekti:

Šifra
projekta

3 %-18-9

II.
III.

Nositelj projekta/
Korisnik sredstava
Prof. dr. sc. Sanja
Barić

Naziv
Nagrada za
nastavnu izvrsnost
u ak. god.
2017./2018.

Traženi iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Odobreni iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

31.970,00 kn

31.970,00 kn

Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 19. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00
kuna
19.1. - rektorici Sveučilišta za sklapanje Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju
znanstvene djelatnosti u 2018. godini
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici Sveučilišta
u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Sveučilišta, u vrijednosti iznad iznosa
od 500.000,00 kuna, za sklapanje Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju
znanstvene djelatnosti u 2018. godini koji čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
19.2. - dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje pravnih
radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kuna za potpisivanja
Konzorcijskog ugovora o provedbi združenog diplomskog sveučilišnog studija (master)
„Turizam“ sa Univerzitetom u Sarajevu, Ekonomski fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

Daje se prethodna suglasnost Senata prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdana, dekanici Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun
Fakulteta, u vrijednosti iznad iznosa od 400.000,00 kuna, za potpisivanja Konzorcijskog
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II.

ugovora o provedbi združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ sa
Univerzitetom u Sarajevu, Ekonomski fakultet.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
19.3. - ravnateljici Sveučilišne knjižnice Rijeka za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun
Knjižnice iznad iznosa od 400.000,00 kuna za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog
prostora Knjižnice

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost Senata Senki Tomljanović, višoj knjižničarki, ravnateljici
Sveučilišne knjižnice Rijeka za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Knjižnice, u
vrijednosti iznad iznosa od 400.000,00 kuna, za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog
prostora Knjižnice s odabranim ponuditeljem, Srednjom školom Andrije Ljudevita Adamića iz
Rijeke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 20. Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za podnošenje Zahtjeva
za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata, paviljona na
Kampusu
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

Senat je suglasan da Studentski centar Rijeka podnese Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju
smještajnih objekata, paviljona na Kampusu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 21. Izvješća o provedbi Strategije za 2017. godinu
21.1. Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice
21.2. Ostale sastavnice
21.2.1.

Studentski centar Rijeka

21.2.2.

Sveučilišna knjižnica Rijeka

21.3. Studentski zbor Sveučilišta
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio sljedeće ODLUKE:
I.

II.

Usvajaju se Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješće za 2017. godinu
 znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta:
 Ekonomski fakultet,
 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
 Medicinski fakultet,
 Učiteljski fakultet,
 Odjel za informatiku,
 Odjel za matematiku.
 Studentskog centra Rijeka i
 Sveučilišne knjižnice Rijeka.
Uvjetno se usvajaju Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješće za 2017.
godinu
 znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta:
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III.
IV.

V.
VI.

I.
II.
III.

IV.

 Fakultet zdravstvenih studija,
 Filozofski fakultet,
 Građevinski fakultet,
 Pomorski fakultet,
 Pravni fakultet,
 Tehnički fakultet,
 Odjel za biotehnologiju,
 Odjel za fiziku.
 znanstveno-umjetničke sastavnice Sveučilišta:
 Akademija primijenjenih umjetnosti.
Usvaja se Izvješće o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
Rektorata Sveučilišta.
Predmetna Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješća za 2017. godinu
objavljena su na SharePoint portalu na linku:
https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te su pohranjena
na CD-u koji je sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
Obvezuju se sastavnice iz točke II. ove Odluke, a čija su Izvješća usvojena uvjetno, da do sljedeće
sjednice Senata (najkasnije do 12. travnja 2018. godine) dostave potrebne nadopune Izvješća.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Usvaja se Izvješće o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.
Usvaja se Izvješće o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
Riječkog sveučilišnog sportskog saveza.
Predmetna Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješća za 2017. godinu
objavljena su na SharePoint portalu na linku:
https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te su pohranjena
na CD-u koji je jedan sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 22. Izvješća o radu za 2017. godinu: trgovačkih društava, centara, odbora
Senata i ostalih ustrojbenih jedinica Sveučilišta
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o usvajanju/uvjetnom usvajanju/ne prihvaćanju
Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu, Financijskih izvješća za 2017. godinu, i Izvješća o radu za
2017. godinu trgovačkih društava, centara, odbora Senata i ostalih ustrojstvenih jedinica Sveučilišta
I.

Usvajaju se Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješće za 2017. godinu:
 Laboratorija Građevinskog fakulteta,
 Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka d.o.o.,
 Centra za elektroničko nakladništvo,
 Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije,
 Centra izvrsnosti ''Jean Monet'',
 Centra za industrijsku baštinu,
 Centra za napredne studije jugoistočne Europe,
 studija ''Poltehnike'',
 poslijediplomskog specijalističkog studija "Kriminalističko istraživanje",
 Sveučilišnog savjetovališnog centra,
 Pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice - sredstva iz upisnina,
 Studentskog kulturnog centra,
 Podružnice Sveučilišne knjižnice u Rijeci,
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II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Uvjetno se usvajaju se Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješće za 2017.
godinu:
 Zaklade Sveučilišta u Rijeci,
 Centra za napredno računanje i modeliranje,
 Centra za visokopropusne tehnologije,
 Dokumentacijsko-istraživačkog centra za europsku bioetiku ''Fritz Jahr'',
Usvajaju se Izvješća o radu za 2017. godinu:
 Centra za EU projekte,
 Sveučilišnog informatičkog centra,
 Tehničke službe,
 Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
 Službe za odnose s javnošću i protokol,
 Centra za studije,
 Ureda za međunarodnu suradnju,
 Erasmusa,
 Odjela za unutarnju reviziju,
 Ureda za transfer tehnologije,
 Odbora za strategiju,
 Odbora za statutarna i pravna pitanja,
 Odbora za kvalitetu,
 Odbora zaštite na radu,
 Vijeća časti,
 Stručnog vijeće Centra za studije,
 Povjerenstva Fonda ''Aleksandar Abramov'',
 Povjerenstva za izdavačku djelatnost,
 Povjerenstva za kreditiranje studenata,
 Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje,
 Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa
Ne prihvaća se Izvješće o radu za 2017. godinu Savjeta za znanost s obzirom da isto nije dostavljeno.
Predmetna Izvješća o provedbi strategije za 2017. godinu i Financijska izvješća za 2017. godinu
objavljena su na SharePoint portalu na linku:
https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te su pohranjena
na CD-u koji je jedan sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
Zaklada Sveučilišta u Rijeci i centri, iz točke II. ove Odluke čija su Izvješća o provedbi strategije za
2017. godinu i Financijska izvješće za 2017. godinu, usvojena uvjetno, obvezuju se da do sljedeće
sjednice Senata (najkasnije do 12. travnja 2018. godine) dostave potrebne nadopune Izvješća.
Savjet za znanost čije Izvješte o radu za 2017. godinu nije dostavljeno obvezuju se isto dostaviti do
sljedeće sjednice Senata (najkasnije do 12. travnja 2018. godine).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 23. Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka
146. Statuta Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU o usvajanju/uvjetnom usvajanju Izvješća o provedbi
projekata financiranih u 2017 godini temeljem članka 146. Statuta Sveučilišta
I.

Usvajaju se Izvješća o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka 146. Statuta
Sveučilišta:
 Rektorove nagrade i priznanja studentima u 2016./2017. ak.,
 Analiza financijskog položaja i financijskog stanja SuRi,
 Analiza održivosti organizacijskih rješenja i strateških razvojnih opcija Sveučilišta u Rijeci,
 15. Festival znanosti Rijeka,
 Nagrade za nastavnu izvrsnost 2016./2017.,
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II.

III.

IV.

V.

 Moja karijera,
 Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN,
 Nabava i osiguranje pristupa bazama podataka za sastavnice u 2017. godini,
 Vrednovanje prijavljenih zahtjeva za inicijalnu potporu,
 Prilagodba sustava Sveučilišnih znanstveno-istraživačkih potpora,
 Sajam stipendija 2017.,
 Integriranje računalne infrastrukture – SVKRI,
 Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete,
 Otplata kamate i glavnice ZABA,
 Rukovođenje i strateško upravljanje u visokom obrazovanju,
 ISVURI – 3. faza,
 Članarina za EUA 2017.,
 Priprema protokola i dokumentacije CVPT-a,
 Subvencije,
 Računalni program za provjeru izvornosti – Turnitin,
 Studija izvodljivosti – Neboder HŽ,
 Obilježavanje osnivanja SVKRI-a.
Uvjetno se usvaja Izvješće o provedbi projekata financiranih u 2017. godini temeljem članka 146.
Statuta Sveučilišta:
 Znanstveni kolokvij 2016./2017.
Predmetna o provedbi projekata financiranih u 2017 godini temeljem članka 146. Statuta
Sveučilišta objavljena su na SharePoint portalu na linku:
https://spp.uniri.hr/senat/Lists/Izvjesce%20o%20radu%2020161/AllItems.aspx te su pohranjena
na CD-u koji je jedan sastavni dio arhivskog primjerka ove Odluke.
Obvezuje se voditelj projekta Znanstveni kolokvij 2016./2017., a Izvješće kojeg je usvojeno uvjetno,
da do sljedeće sjednice Senata (najkasnije do 12. travnja 2018. godine) dostavi potrebne nadopune
Izvješća.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija pozvala je sve čija su izvješća usvojena uvjetno da do
sljedeće sjednice Senata dostave potrebne nadopune Izvješća.

Točka 24. Prijedlog Odluke o usvajanju strategije Građevinskog fakulteta za razdoblje
od 2018. 2022.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU
I.

II.

Daje se suglasnost na Strategiju razvoja Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje
2018/2022.
Cjeloviti tekst Strategije sastavni je dio ove odluke i čini njen privitak.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 25. Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i
istaknutim stručnjacima: doc. dr. sc. Tamara Pavasović Trošt, doc. dr. sc.
Rok Spruk, Ekonomski 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, za akademske godine
2017/2018 i 2018/2019 kako slijedi:
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II.

- Doc. dr. sc. Tamara Pavasović Trošt (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za
predmete: Kvantitativne i kvalitativne metode u znanstvenom istraživanju / Quantitative
and Qualitative Methods in Scientific Research (nositelji izv. prof. dr. sc. Alemka Šegota,
doc. dr. sc. Ivana Tomas Žiković, izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić, Ekonomski fakultet u
Zagrebu), Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji
/ Cases of quantitative and qualitative research in Business Economics (nositelji doc. dr.
sc. Jasmina Dlačić, doc. dr. sc. Jelena Jardas Antonić, izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, izv.
prof. dr. sc. Ivana First Komen); Kvalitativne metode i mješoviti metodološki pristupi /
Qualitative research methods and mixed method research design,
- Doc. dr. sc. Rok Spruk (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija) za predmete: Napredna
ekonometrija / Advanced Econometrics (nositelji izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić, Ekonomski
fakultet u Zagrebu, doc. dr. sc. Blanka Škrabić Perić, Ekonomski fakultet u Splitu) i Methods
of Causal Inference.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 26. Predstavljanje mrežnih stranica Sveučilišta
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija održala je prezentaciju i predstavila nove mrežne
stranice Sveučilišta.

Točka 27. Razno
Dekan Medicinskog fakulteta predložio je da se pojedine točke Dnevnog reda Senata, koje su tekuće,
ukoliko je to moguće, rješavaju elektroničkim putem, a ako se pri elektroničkom glasovanju jave
komentari da se o njima raspravlja. Prorektorica za studije i studente odgovara da u tom slučaju treba
prilagoditi i odgovarajuće akte.

Zapisnik sastavila

Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur., v. r.

U Rijeci 20. ožujka 2018.
KLASA: 003-01/18-03/01
URBROJ: 2170-57-01-18-9

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