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Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda
Jednoglasno je prihvaćen sljedeći:
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika:
2.1. - s 13. sjednice Senata održane dana 18. travnja 2018. godine
2.2. - s 14. (tematske) sjednice Senata održane dana 08. svibnja 2018. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Potvrda izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica:
4.1. - Građevinski fakultet

5.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u
Rijeci (gradus doctoris honoris causa)
Igor Mandić

6.

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
6.1. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet, trajno
6.2. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., Medicinski fakultet, trajno
6.3. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet, trajno
6.4. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. Medicinski fakultet, prvi izbor

7.

Pravni akti Sveučilišta:
7.1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o studijima
7.2.

Prijedlog Odluke o minimalnim kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim
sveučilišnim studijima

7.3. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju

7.4. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku
7.5. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za informatiku
7.6. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku
7.7.
8.

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i
ustroju radnih mjesta Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta
Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu:

8.1.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preraspodjeli ukupnog neutrošenog
koeficijenata

8.2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Medicinskog fakulteta

NADOPUNA

9.

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Petre Grbčić izbora
u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog
znanstvenog područja: polja: Biotehnologija u biomedicini na projektu BioProspecting
Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002

10.

Prijedlog Odluke o dopuni članova Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s
gospodarstvom

11.

Financijske odluke:

Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za financiranje troškova
11.1. studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine
NADOPUNA Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi
i primici - Državni proračun Republike Hrvatske
Prijedlog Odluke o III. rasporedu sredstava po konačnom obračunu za financiranje
troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine
11.2.
Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi
i primici - Državni proračun Republike Hrvatske
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda poslovanja u
11.3. 2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći
prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske
12.

Studiji i student
Prijedlog odluke o izmjeni broja mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i
12.1. specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u
2018./2019. ak. god.
Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija
12.2.
 preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija
 diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija
 diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
12.3.
 preddiplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i
prometu
Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Sveučilišta u Rijeci:
12.4.
 preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika



diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički smjer)

Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog
12.6. (doktorskog) studija iz područja društvenih znanosti, polja pravo Pravnog fakulteta u
Rijeci
12.5.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju studijskog programa Poslijediplomskoga
12.7. specijalističkog studija za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci
13.

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

14.

Prijedlog Odluke o produžetku roka za potrošnju sredstava potpora raspoređenih
znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu

15.

Prijedlog Odluke o pokretanju izbora predstojnika doktorske škole i imenovanju
povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata

16.

Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „GDPR – opća uredba o zaštiti osobnih
podataka“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci

17.

Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za utvrđivanje cijena smještaja u Studentskom
naselju „Ivan Goran Kovačić“

18.

Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima,
Pravni fakultet:
 prof. dr. sc. Adamu Candeubu
 prof. dr. sc. Geraldu Sanderu
 prof. dr. sc. Maksu Tajnikaru

19.

Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna
19.1. - rektorici Sveučilišta za oročavanje novčanih sredstava u 2018. godini u poslovnoj banci
19.2.

NADOPUNA

- dekanu Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Sporazuma za implementaciju projekta
294. Manufacturing education and training governance model for Industry 4.0 in the
Adriatic-ionian area FUTURE 4.0 funded by the Interreg Adrion programme

20.

Usvajanje završnog Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini

21.

Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika:
2.1. - s 13. sjednice Senata održane dana 18. travnja 2018. godine
Zapisnik s 13. sjednice Senata održane dana 18. travnja 2018. godine jednoglasno je usvojen.

2.2. - s 14. (tematske) sjednice Senata održane dana 08. svibnja 2018. godine

Zapisnik s 14. (tematske) sjednice Senata održane dana 8. svibnja 2018. godine jednoglasno je
usvojen.

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka:
Izvješće sa sastanka s ministricom MZO Blaženkom Divjak, 21. svibnja, koja je bila u službenom
posjetu Medicinskom fakultetu u povodu posjeta profesora doktora Jörga Hackera, predsjednika
Leopoldine – Njemačke nacionalne akademije znanost.
Održana sjednica Rektorskog zbora, Mostar 9. svibnja.
Održane središnje svečanosti 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci, Dies Academicus, 17. - 18. svibnja.
Održana 86. promocija doktora znanosti, 11. svibnja.
Održan Student Day Festival 18. - 19. svibnja u okviru kojega i revijalna nogometna utakmica
između Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke u kojoj je Sveučilište odnijelo pobjedu, kao i žensko
natjecanje u badmintonu u kojem su rektorica i prorektorica prof. dr. sc. Sanja Barić pobijedile
predstavnice Grada Rijeke.
Internacionalne aktivnosti:
1. Posjet rektorice Južnoj Koreji, 21. - 29. travnja
2. Organizacija konferencije Democracy and Education u okviru Norveških dana u Rijeci u
partnerstvu Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, Norveško veleposlanstvo, 23. travnja
3. Posjet izaslanstva Kineske federacije književnih i umjetničkih krugova - China Federation of
Literary and Art Circles (CFLAC) delegacije Akademiji primijenjenih umjetnosti, 15. svibnja
4. Posjet i predavanje predsjednika Njemačke akademije za znanost - Leopoldina, Joerga
Hackera, 21. svibnja
5. Posjet i predavanje Iranskog veleposlanika Nj. E. Mohamad Reza Sadegh, uz moderiranje
Matije Matičića, rektora Katedrale Sv. Vida, 23. svibnja
6. Posjet korejskog veleposlanika NJ. E. Won-sup Parka, 23. svibnja
7. Sveučilište u Rijeci preuzima predsjedavanje Alpe-Adria Rektorskom konferencijom, 25. 26. svibnja
Sveučilište u Rijeci jedna od najbrojnijih ekipa na humanitarnoj utrci Wings for Life, 2018., Zadar,
6. svibnja
Izvješće o odlukama odnosno predmetnima koji se vode pri Vijeću časti.
ERASMUS program Izvješće; povećan je broj ugovora te ovog trenutka Sveučilište ima 519 ugovora
s ustanovama u 28 zemalja članica.
Informacija o Pozivu MZO-a za iskaz interesa za financiranje ili sufinanciranje obnove građevina
javnih visokih učilišta u 2018. godini; rok za podnošenje zahtjeva je 1. lipnja 2018.

Točka 4. Potvrda izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih
sastavnica:
4.1. - Građevinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor IZV. PROF. DR. SC. IVANE ŠTIMAC GRANDIĆ, dekanice Građevinskog
fakulteta, za člana Senata iz redova znanstveno – nastavne sastavnice Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.
II.
Mandat izabrane članice Senata iz točke I. ove Odluke počinje teći od dana 1. listopada 2018.
godine i traje do isteka njezinog dekanskog mandata.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus
doctoris honoris causa)

Igor Mandić
Nakon rasprave, Senat je većinom glasova donio sljedeću odluku:
I.
Pokreće se postupak za dodjelu počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) hrvatskom
književniku, kritičaru i fenomenologu kulture Igoru Mandiću.
II.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata (gradus
doctoris honoris causa) Igoru Mandiću (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
- dr. sc. Nikica Petković, predsjednik,
- dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, članica,
- dr. sc. Nenad Smokrović, član,
- dr. sc. Nadežda Čačinović, članica,
- dr. sc. Maša Kolanović, članica,
- Velimir Visković, član,
- Zdravko Zima, član.
III.
Povjerenstvo razmatra prijedlog za dodjelu počasnog doktorata i utvrđuje da li su ispunjeni
uvjeti sukladno Statutu Sveučilišta u Rijeci i Pravilniku o nagradama i priznanjima Sveučilišta u
Rijeci.
Povjerenstvo podnosi izvješće i prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Senatu Sveučilišta
najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za dodjelu počasnog doktorata.
Članovi Povjerenstva daju izdvojena izvješća, a predsjednik povjerenstva podnosi zajedničko
izvješće koje sadrži: životopis, opis javnog, znanstvenog i nastavnog rada predloženika te
valorizaciju izuzetnog doprinosa predloženika u znanosti, nastavi i napretku vezanom za
znanost, društvo i čovječanstvo uopće.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica i
nastavak rada nakon 65. godine
6.1. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet, trajno
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. DOROTEE ĆORIĆ, znanstvene savjetnice, u znanstvenonastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, iz
znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Pravo, znanstvene grane:
Pomorsko i općeprometno pravo na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo
II.
Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6.2. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., Medicinski fakultet, trajno
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. IVANE MARIĆ, dr. med., znanstvene savjetnice, u znanstvenonastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, iz
znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske
znanosti, znanstvene grane: Anatomija, na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
s punim radnim vremenom.
Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6.3. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet, trajno

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

I.

II.
III.

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. GORDANA JELENIĆA, znanstvenog savjetnika, u znanstvenonastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz
znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanosti,
znanstvene grane: Tehnička mehanika na neodređeno puno radno vrijeme.
Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.4. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. Medicinski fakultet, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. SANJINA RAČKOG, dr. med., znanstvenog savjetnika, u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor,
iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske
znanosti, znanstvene grane: Interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Pravni akti Sveučilišta
7.1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o studijima
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci koja čini
sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.
Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić posebno je naglasila kako se usvojene
izmjene i dopune Pravilnika o studijima odnosi se na sve studente Sveučilišta u Rijeci, a primjenjuju se
od akademske godine 2018./2019. godine.
7.2. Prijedlog Odluke o minimalnim kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim
sveučilišnim studijima
Senat je većinom glasova donio sljedeću ODLUKU:
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni kriteriji za odabir mentora na poslijediplomskim
sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (mentori doktorskih disertacija) kako slijedi:
 Opći uvjeti:
 mentor mora imati doktorat znanosti i biti izabran u znanstveno zvanje;
 mora imati najmanje dvije godine poslijedoktorskog iskustva;
 mora biti voditelj (suvoditelj, partner ili suradnik) domaćeg ili međunarodnog
projekta ili biti na drugi način u mogućnosti osigurati podršku za provedbu
znanstvenih istraživanja;
 mentor ne može biti osoba za koju je utvrđeno da je svojim ponašanjem povrijedila
odredbe Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci;
 ukoliko mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Rijeci, doktorandu se obavezno
dodjeljuje komentor sa sastavnice Sveučilišta koja provodi doktorski studij;
eventualna odstupanja od ovog zahtjeva moguća su jedino po odobrenju Senata
Sveučilišta u Rijeci;
 prije preuzimanja prvoga samostalnog mentorstva, mentor je prošao neku vrstu
osposobljavanja (komentorstvo, radionice ili dr.).
 Dodatni uvjeti izvrsnosti:
 znanstvena aktivnost mentora u posljednjih pet godina (kod društvenog i
humanističkog područja znanosti te kod Odjela za fiziku: u posljednjih sedam
godina) mora biti takva da znanstvenim radom zadovoljava uvjete iz važećeg
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) za izbor u znanstveno

II.

zvanje znanstvenog suradnika u odgovarajućem području odnosno polju znanosti
(kod Odjela za biotehnologiju se u obzir uzima područje Biomedicina i zdravstvo).
Kod društvenih i humanističkih znanosti se pritom neće uzimati u obzir obvezna
objava najmanje jednog samostalnog znanstvenog rada (gdje je potencijalni mentor
jedini autor), kao ni uvjet obveze najmanje jednog znanstvenog rada objavljenog na
hrvatskom standardnom jeziku;
 do 30. rujna 2019. mogu se, alternativno, primjenjivati uvjeti za izbor u znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika u odgovarajućem području odnosno polju znanosti iz
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06,
120/07, 71/10, 116/10 i 38/11);
 ukoliko su uvjeti i sredstva za doktoranda osigurana iz kompetitivnih izvora, nije
potrebno udovoljavati kriterijima za mentore, a sve sastavnice mogu, naravno, uz
tako definirane minimalne uvjete usvojiti i dodatne kriterije primjerene
specifičnostima sastavnice/podružnice.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Minimalni kriteriji za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta
u Rijeci (od 15. svibnja 2013. godine) stavljaju se van snage.
7.3. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-01/03-01; URBROJ: 2170-57-005-01-18-1, od 20. travnja
2018. godine) koja čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7.4. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku Sveučilišta u
Rijeci (KLASA: 602-04/18-01/48; URBROJ: 2170-57-003-01-18-1, od 11. travnja 2018. godine)
koja čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.5. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za informatiku
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za informatiku
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-01/5; URBROJ: 2170-57-004-01-18-7, od 26. travnja
2018. godine) koja čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7.6. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-01/03; URBROJ: 2170-57-002-02-18-1, od 25. travnja
2018. godine) koja čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7.7. Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
i ustroju radnih mjesta Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i
ustroju radnih mjesta Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-05/1802/02; URBROJ: 2170-24-01-18-2), kojeg je dekan Medicinskog fakulteta donio dana 9. svibnja
2018. godine, a Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta dalo suglasnost na svojoj sjednici
održanoj dana 9. svibnja 2018. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za
2018. godinu:
8.1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preraspodjeli ukupnog neutrošenog
koeficijenata
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Utvrđuje se da neutrošeni koeficijent, sukladno izmjenama i dopunama Planova napredovanja,
zapošljavanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu usvajanih na sjednicama Senata
od siječnja do travnja 2018. godine iznosi ukupno 1,153 i da se raspoređuje na način utvrđen
u točki 3. prijedloga Preraspodjela neutrošenog koeficijenta Povjerenstva za praćenje planova
zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena, koji čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Utvrđuje se da je nastavno na izmjene i dopune Planova napredovanja, zapošljavanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu usvajanih na sjednicama Senata od siječnja do travnja
2018. godine izrađene izmjene i dopune zbirne tablica Plan upravljanja ljudskim resursima
2018. godine Sveučilišta u Rijeci.
III.
Temeljem utvrđenog u točki I. i II. ove Odluke izmjene i dopune zbirne tablice Plan upravljanja
ljudskim resursima 2018. godine Sveučilišta u Rijeci dostavlja se Ministarstvu znanosti i
obrazovanja kao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda
poslovanja u 2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11
Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.2. Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Medicinskog fakulteta prema tablici u privitku
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru
Petre Grbčić u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto asistenta
iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polja: Biotehnologija u
biomedicini na projektu BioProspecting Jadranskog mora“,
KK.01.1.1.01.0002
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto asistent iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polja:
Biotehnologija u biomedicini na projektu BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002
II.
PETRA GRBČIĆ, izabire se u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent iz
Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polja: Biotehnologija u biomedicini na projektu
BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Točka 10. Prijedlog Odluke o dopuni članova Stručnog vijeća za financijsko
poslovanje i suradnju s gospodarstvom
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
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), Odluci o izmjenama i
dopunama iste (KLASA: 003-01/08-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-112, od 20. ožujka 2018.
godine i Odluci o izmjenama i dopunama iste (KLASA: 003-01/08-03/02; URBROJ: 2170-57-0118-152, od 18. travnja 2018. godine u točci II. dodaje se sljedeći članovi Stručnog vijeća,
predstavnica Sveučilišne knjižnice Rijeka:
 Tatjana Milosavljević, voditeljica računovodstva, Sveučilišna knjižnica Rijeka
II.
Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 11. Financijske odluke:
11.1. Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za financiranje troškova
studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine
Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći
prihodi i primici - Državni proračun Republike Hrvatske
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat utvrđuje konačni obračun i raspored sredstava za financiranje troškova studiranja i
sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2017./2018. godinu za Sveučilište u Rijeci u
iznosu od 33.328.950,00 kuna koji je 14. svibnja 2018. godine dostavljen od strane Ministarstva
znanosti i obrazovanja. Konačni obračun i raspored financiranja prikazan je u tabelarnim
prikazima I i II koji čine sastavni dio ove odluke.
II.
Senat utvrđuje da je konačni obračun rasporeda napravljen sukladno Odluci o načinu obračuna
i visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje
materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine usvojenoj na 7. sjednici Senata od 21.
studenoga 2017. godine KLASA: 003-01/17-03/04, URBROJ: 2170-57-01-17-255.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.2. Prijedlog Odluke o III. rasporedu sredstava po konačnom obračunu za financiranje
troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018.
godine Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći
prihodi i primici - Državni proračun Republike Hrvatske
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je 14. svibnja 2018. godine konačni obračun na
ovjeru i potpis u ukupnom iznosu od 33.328.950,00 kuna za financiranje troškova studiranja i
sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2017./2018. godinu za Sveučilište u Rijeci.
Senat utvrđuje III. raspored sredstava u iznosu od 22.589.280,00 kuna na način kako je to
prikazano u tablicama Privitak I i II koje čine sastavni dio ove Odluke. Sredstva se doznačuju u
svibnju 2018. godine na račun Sveučilišta u Rijeci.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda poslovanja u
2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći
prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

I.

II.
III.

Sukladno Odluci o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Narodne novine" broj 124/2017 od 13. prosinca 2017. god.)
i usklađenim planovima upravljanja ljudskim resursima sastavnica Sveučilišta u Rijeci ovom
Odlukom utvrđuje se planski raspored financiranja rashoda poslovanja u 2018. godini iz
aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - Izvor 11 Opći prihodi i primici. Sa
skupine stavki proračuna 31, 32 i 38 rashodi poslovanja financirat će se na način kako je to
prikazano u obrascu D1a_Raspodjela sredstava za financiranje redovne djelatnosti UniRi iz
Državnog proračuna koji čini sastavni dio ove odluke.
Senat ovlašćuje rektoricu da temeljem točke I. ove Odluke donese pojedinačne odluke o
financiranju u 2018. godini za sastavnice Sveučilišta u Rijeci.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 12. Studenti i studiji
12.1. Prijedlog odluke o izmjeni broja mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u
2018./2019. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Broj mjesta za upis na diplomske sveučilišne i specijalističke diplomske stručne studije
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. utvrđen na 11. sjednici Senata
održanoj 20. veljače 2018. godine (KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-51)
mijenja se na sljedeći način:
- smanjuje se broj upisnih mjesta za redovite studene (RH/EU) za diplomski sveučilišni studij
Fizika i filozofija Odjela za fiziku s 5 na 0 upisnih mjesta jer je Odlukom Vijeća Odjela od
11. travnja 2018. godine navedeni studij stavljen u mirovanje.
II.
Sukladno točki I. ove odluke mijenja se ukupan broj upisnih mjesta za diplomske sveučilišne i
specijalističke diplomske stručne studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019.
ak. god. kako slijedi:
- 1586 upisnih mjesta za redovite studente (RH/EU) umjesto 1591,
- 71 za strance,
- 660 za izvanredne studente,
- ukupno 2317 upisnih mjesta umjesto 2322.
III.
Sastavni dio ove odluke čini tablica s konačnim brojem upisnih mjesta.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni
informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i čini sastavni dio Natječaja za upis
u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u
Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.
12.2. Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija
 preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija
 diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija
 diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeće ODLUKE:


o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog
studija Pedagogija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
jednopredmetnog studija Pedagogija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na način kako

II.
III.



o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog
studija Pedagogija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.



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 Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
dvopredmetnog studija Pedagogija Filozofskog 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 Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog
studija Pedagogija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
I.

II.
III.



Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog
studija Pedagogija Filozofskog 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 Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija
Pedagogija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog
studija Pedagogija Filozofskog 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 Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.
12.3. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci:
 preddiplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i
prometu

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na
sljedeći način:
1. Uvođenje izbornih kolegija
Izborni predmeti nastali promjenom statusa postojećeg obveznog kolegija u izborni kolegij te uvođenje
novih izbornih kolegija

NOVI IZBORNI KOLEGIJI

BROJ SATI AKTIVNE NASTAVE
(P + V + S)

ECTS

30 + 15 + 0
30 + 15 + 0
0 + 60 + 0
0 + 60 + 0
45 + 0 + 0
45 + 0 + 0
30 + 15 + 0
30 + 15 + 0
30 + 15 + 0

4
4
4
4
4
4
4
4
4

RAČUNALNI OBLACI
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO
STUDENTSKI PRAKTIKUM
STUDENTSKA PRAKSA
TRANSPORTNO OSIGURANJE
PRAVO POMORSKIH PRIJEVOZA
MARKETING
PLANIRANJE PUTOVANJA
UNUTARNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

PREBACIVANJE KOLEGIJA IZ
OBVEZNIH U IZBORNE

BROJ SATI AKTIVNE
NASTAVE (P + V + S)

STATUS PREDMETA

TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA
POMORSKO JAVNO PRAVO

staro
obvezni
obvezni

novo
izborni
izborni

staro
45 + 15 + 0
45 + 0 + 0

novo
45 + 15 + 0
45 + 0 + 0

ECTS

staro
6
4

novo
5
4

2. Ukidanje izbornih kolegija
KOLEGIJ (postojeći program)
EKOLOGIJA U PROMETU
MEĐUNARODNO POSLOVANJE
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM
PROMETNIH SUSTAVA
PROMETNO PRAVO

STATUS
KOLEGIJA

BROJ SATI AKTIVNE
NASTAVE (P + V + S)

ECTS

izborni
izborni

30 + 0 + 0
30 + 15 + 0

2
3

izborni

30 + 15 + 0

3

izborni

30 + 0 + 0

2

3. Promjena naziva kolegija bez izmjene nastavnih sadržaja
KOLEGIJ (postojeći
program)

KOLEGIJ (novi naziv
kolegija)

STATUS
PREDMETA

BROJ SATI AKTIVNE
NASTAVE (P + V + S)

ECTS

staro

Novo

staro

novo

staro

novo

obvezni

obvezni

30 + 15 + 0

30 + 15 + 0

4

4

EKONOMIKA
PODUZETNIŠTVA

PODUZETNIŠTVO

INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE U
LOGISTICI

obvezni

obvezni

45 + 30 + 0

30 + 15 + 0

7

6

MATEMATIKA 1

MATEMATIKA

obvezni

obvezni

45 +30 + 0

45 + 30 + 0

6

7

MENADŽMENT U
PROMETU

MENADŽMENT

izborni

obvezni

45 + 15 + 0

30 + 15 + 0

4

5

TRGOVAČKO PRAVO

TRGOVAČKO I
PROMETNO PRAVO

obvezni

obvezni

45 + 0 + 0

45 + 0 + 0

5

5

4. Uvođenje novih obveznih kolegija
BROJ SATI AKTIVNE
NASTAVE (P + V + S)

ECTS

PROMETNI SUSTAVI

30 + 0 + 0

4

ODRŽIVA LOGISTIKA

30 + 0 + 0

4

OSNOVE LOGISTIKE

30 + 0 + 0

4

NOVI OBVEZNI KOLEGIJ

PREBACIVANJE KOLEGIJA
IZ IZBORNIH U OBVEZNE

BROJ SATI AKTIVNE
NASTAVE (P + V + S)

STATUS PREDMETA

POMORSKE AGENCIJE
MENADŽMENT

ECTS

staro

novo

staro

novo

staro

novo

izborni
izborni

obvezni
obvezni

30 + 0 + 0
45 + 15 + 0

30 + 15 + 0
30 + 15 + 0

3
4

5
5

5. Ukidanje obveznih kolegija
KOLEGIJ (postojeći program)
POMORSKI SUSTAV
PLANIRANJE PROMETNE POTRAŽNJE

STATUS
KOLEGIJA

BROJ SATI AKTIVNE
NASTAVE (P + V + S)

ECTS

obvezni
obvezni

30 + 15 + 0
30 + 15 + 0

4
4

6. Preraspodjela broja ECTS-a unutar postojećeg obveznog kolegija

MATEMATIKA 1

status predmeta
staro
novo
obvezni
obvezni

ENGLESKI JEZIK 1

obvezni

obvezni

4

3

1

OSNOVE EKONOMIJE
STATISTIKA
PRIMJENA ELEKTRONIČKIH
RAČUNALA
EKONOMIKA PROMETA
ENGLESKI JEZIK 2
EKONOMIKA BRODARSTVA
ENGLESKI JEZIK 3

obvezni
obvezni

obvezni
obvezni

4
6

5
5

1
1

obvezni

obvezni

6

5

1

obvezni
obvezni
obvezni
obvezni

obvezni
obvezni
obvezni
obvezni

4
4
4
4

5
3
5
3

1
1
1
1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
FINANCIJSKI MENADŽMENT
EKONOMIKA LUKA
ENGLESKI JEZIK 4
LOGISTIKA LUKA

obvezni

obvezni

7

6

1

obvezni
obvezni
obvezni
obvezni

obvezni
obvezni
obvezni
obvezni

4
4
4
4

5
5
3
5

1
1
1
1

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

obvezni

obvezni

4

6

2

KOLEGIJ (postojeći program)

ECTS
novo
7

staro
6

razlika
1

7. Preraspodjela broja ECTS-a unutar postojećeg izbornog kolegija
KOLEGIJ (postojeći program)
ENGLESKI JEZIK 5

status predmeta

ECTS

staro

novo

staro

novo

razlika

izborni

izborni

4

3

1

TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA

obvezni

izborni

6

5

1

ENGLESKI JEZIK 6

izborni

izborni

4

3

1

TEHNOLOGIJA KOPNENOG PROMETA

izborni

izborni

4

5

1

PREKRCAJNA SREDSTVA

Izborni

Izborni

4

5

1

8. Preraspodjela broja nastavnih sati za različite oblike nastave unutar predviđenog broja za kolegij
STARO

KOLEGIJ (postojeći program)
STATISTIKA

PREDAVANJA
45

NOVO

VJEŽBE
30

PREDAVANJA
30

VJEŽBE
30

PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA

45

30

30

30

EKONOMIKA PROMETA
POSLOVNA LOGISTIKA
MENADŽMENT U PROMETU
TERETI U PROMETU

45
30
45
45

15
30
15
15

30
30
30
30

15
15
15
15

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

45

30

30

15

FINANCIJSKI MENADŽMENT
INŽENJERSKA LOGISTIKA
POMORSKE AGENCIJE
PREKRCAJNA SREDSTVA

45
45
30
45

15
30
0
30

30
30
30
45

15
30
15
15

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 Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.
12.4. Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Sveučilišta u Rijeci:
 preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika
 diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički smjer)

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeće ODLUKE:


o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika
Sveučilišta u Rijeci
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Politehnika Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način:
1. Mijenjaju se nositelji i ažurira literatura kod kolegija:
Fizikalne osnove tehnike 2 (2+1+0), 2. semestar, nositelj izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman
Matematika 2 (3+2+0), 2. semestar, nositelj doc. dr. sc. Ivan Dražić
Matematika 3 (2+2+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Biserka Draščić Ban
Ergometodika (2+0+1), 5. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Tehničko crtanje 1 (2+2+0), 1. semestar, nositelj doc. dr. sc. Kristina Marković
Tehničko crtanje 2 (2+2+0), 2. semestar, nositelj doc. dr. sc. Kristina Marković
Uvod u politehniku (2+0+0), 1. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Praktikum ručne obrade materijala (0+3+0), 5. semestar, doc. dr. sc. Damir Purković
Engleski za akademske potrebe (0+2+0), 2. semestar, nositelj doc. dr. sc. Mirjana Borucinsky
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 2 3 4, nositelj doc. dr. sc. Vilko Petrić
2. Mijenja se raspodjela sati unutar kolegija:
Programski jezik C++ (P+V+S) 15+30+0, 4 ECTS-a
Programski jezici (P+V+S) 15+30+0, 3 ECTS-a

3. Povećava se fond sati na kolegiju Strojarska tehnologija 1 (P+V+S) 30+30+15, 5 ECTS-a
4. Vraća se obvezni kolegij u studijski program:
Engleski za akademske potrebe (P+V+S) 0+30+0, 2 ECTS-a
5. Uvodi se novi izborni kolegij
Upravljanje obalnim područjem (P+V+S) 15+0+15, 3 ECTS-a
6. Pretvara se izborni kolegij u obvezni
Ekologija (P+V+S) 30+0+15, 3 ECTS-a
7. Promjena naziva i ECTS-a kolegija
Kontrola kvalitete i zaštite na radu (ranije Kvaliteta i zaštita na radu), (P+V+S) 30+0+15, 4 ECTS-a
8. Pretvaraju se obvezni u izborne kolegije:
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (P+V+S) 0+30+0, 1 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (P+V+S) 0+30+0, 1 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (P+V+S) 0+30+0, 1 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (P+V+S) 0+30+0, 1 ECTS.
II.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
III.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a osobe imenovane odlukom rektora od 12. lipnja 2016. godine
(KLASA: 602-04/16-01/17, URBROJ: 2170-57-03-16-2) obavezne su izmjene unijeti u bazu
MOZVAG.


o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i
informatika (nastavnički smjer) Sveučilišta u Rijeci
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Politehnika
i informatika (nastavnički smjer) Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način:
1. Mijenjaju se nositelji i ažurira literatura kod kolegija:
Nastavna praksa politehnike 1 (0+2+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Praktikum metodike nastave politehnike 1 (0+2+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc.. Damir Purković
Nastavna praksa politehnike 2 (0+2+0), 4. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Praktikum metodike nastave politehnike 2 (0+2+0), 4. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
2. Pretvara se izborni kolegij u obvezni i prebacuje iz 1. u 2. semestar
Održivi razvoj (P+V+S) 30+0+15, 3 ECTS-a
3. Prebacuje se izborni kolegij iz 2. u 1. semestar
Školski menadžment (P+V+S) 30+0+0, 2 ECTS-a
4. Stavljaju se u mirovanje kolegiji:
Metodologija i statistika (P+V+S) 15+0+15, 2 ECTS-a
Nuklearna i sunčana energija (P+V+S) 45+0+15, 4 ECTS-a.
II.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
III.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a osobe imenovane odlukom rektora od 12. lipnja 2016. godine
(KLASA: 602-04/16-01/17, URBROJ: 2170-57-03-16-2) obavezne su izmjene unijeti u bazu
MOZVAG.
12.5. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog)
studija Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci na način kako je

II.
III.

prikazano u obrascu za izmjene i dopune studijskog programa Ekonomija i poslovna ekonomija
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 Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Ekonomski fakultet u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti
u bazu MOZVAG.

12.6. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija iz područja društvenih znanosti, polja pravo Pravnog fakulteta u
Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Donose se izmjene i dopune studijskog programa Poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog)
studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo Pravnog fakulteta u Rijeci na način kako je
prikazano u obrascu za izmjene i dopune studijskog programa pravo koji čini sastavni dio ove
odluke.
II.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove odluke primjenjuju se od akademske
godine 2018./2019.
III.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Ekonomski fakultet u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti
u bazu MOZVAG.
12.7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju studijskog programa Poslijediplomskoga
specijalističkog studija za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
U točki II. Odluke o osnivanju poslijediplomskoga specijalističkog studijskog programa pod
nazivom: Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-5701-18-54, od 20. veljače 2018. godine) četvrta rečenica mijenja se i glasi: ''Studijem se stječe
akademski naziv sveučilišni specijalist upravljanja i vođenja odgojno obrazovnom ustanovom.''
II.
U cijelom tekstu Elaboratu predmetnog studijskog programa ispred riječi ''specijalist'' dodaje
se riječ ''sveučilišni'', a u obrascu 1. Opis studijskog programa upotpunjava se naziv studija na
način da umjesto ''specijalistički'' isti glasi ''poslijediplomski specijalistički''.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis
prijavljenih izdanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Usvaja se prijavljeno izdanje koje se uvrštava u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za
2018. godinu:
R.
AUTORI/UREDNICI
SASTAVNICA
NASLOV DJELA
KATEGORIJA
NAKLADA
br.
DJELA
1. Izv. prof. dr. sc. Alen
Ekonomski
Uvođenje novih
monografija
e-izdanje i
Host, doc. dr. sc. Jelena fakultet
tehnologija u nastavni
tiskano
Jardas Antonić, izv.
proces
izdanje (100
prof. dr. sc. Lara Jelenc,
primjeraka)

II.

doc. dr. sc. Helga Pavlić
Skender, Željko Rački,
dipl. ing. i izv. prof. dr.
sc. Danijela Sokolić
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Prijedlog Odluke o produžetku roka za potrošnju sredstava potpora
raspoređenih znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017.
godinu
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Produžava se rok za potrošnju sredstava potpora raspoređenih znanstvenim istraživanjima na
Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu. do 31. prosinca 2018. godine.
II.
Utvrđuje se da je krajnji rok za potrošnju sredstava potpore znanstvenim istraživanjima iz
točke I. ove Odluke 31. prosinac 2018. godine. Po isteku ovog roka nositelji potpora dužni su
Sveučilištu u Rijeci podnijeti izvještaj o korištenju sredstava te ovjereni izvještaj financijske
(računovodstvene) službe Korisnika sredstava u PDF formatu.
III.
Sukladno s utvrđenim u točki II. ove Odluke produžava se rok u kojem su nositelji potpora
dužni podnijeti Sveučilištu izvješće o znanstvenom istraživanju za 2017. godinu. Utvrđuje se
da je krajnji rok za podnošenje izvješća 30. rujan 2018. godine. Izvješće se podnosi na za to
predviđenom mjestu na Sveučilišnom portalu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 15. Prijedlog Odluke o pokretanju izbora predstojnika doktorske škole i
imenovanju povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata
Nakon rasprave, Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
I.
Pokreće se postupak izbora predstojnika Doktorske škole objavom javnog poziva kako slijedi:
„Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/16-03/02,
URBROJ: 2170-57-01-16-338) od 26. srpnja 2016. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci objavljuje
JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTOJNIKA DOKTORSKE ŠKOLE SVEUČILIŠTA U RIJECI
1. Uvjeti
Kandidati za predstojnika moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 nastavnik zaposlen na znanstveno-nastavnom radnom mjestu na Sveučilištu i/ili sastavnici i
 međunarodno priznati ugledni znanstvenik.
2. Dokumentacija
Uz prijavu, kandidati su dužni podnijeti:
 životopis
 program rada za svoj mandat (tri godine), koji treba biti usklađen sa strateškim dokumentima
Sveučilišta.
Nepravovremene i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati te ih Povjerenstvo odbacuje.
3. Način prijave
Kandidati za predstojnika podnose svoje prijave Povjerenstvu za prikupljanje prijava kandidata za
predstojnika Doktorske škole (dalje: Povjerenstvo) putem pisarnice Sveučilišta, Trg braće Mažuranića
10, Rijeka, s naznakom
„prijava na javni poziv za Predstojnika Doktorske škole – ne otvarati“.
4. Trajanje poziva
Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
5. Tijek postupka
Po zatvaranju javnog poziva, Senat na prijedlog Povjerenstva utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uvjete
za predstojnika, provodi postupak izbora predstojnika i donosi Odluku o izboru.“

II.




III.

Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijava kandidata za predstojnika Doktorske škole u
sljedećem sastavu:
Prof. dr. sc. Alen Ružić, prorektor za znanost Sveučilišta, predsjednik
Prof. dr. sc. Saša Zelenika, Tehnički fakultet u Rijeci/ Centar za mikro i nano znanosti i
tehnologije, član
Prof. dr. sc Alessandra Pokrajac Bulian, Filozofski fakultet u Rijeci, članica.
Zadaća Povjerenstva je u roku od 15 dana od zaključenja javnog poziva podnijeti Senatu
prijedlog kandidata koji ispunjavaju uvjete za predstojnika s obrazloženjem predloženika.
Administrativnu podršku Povjerenstvu pružat će Ured za znanost Rektorata Sveučilišta.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16. Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „GDPR – opća uredba o
zaštiti osobnih podataka“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „GDPR – Opća uredba o zaštiti osobnih
podataka“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
II.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 17. Prijedlog Odluke o prethodna suglasnosti za utvrđivanje cijena smještaja
u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić“
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat Sveučilišta u Rijeci daje prethodnu suglasnost Dinku Jurjeviću, ravnatelju Studentskog
centra Rijeka za utvrđivanje cijena smještaja u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić“ kako
slijedi:
 Uplatni dio cijene smještaja po studentu uvećava se za 25,00 kuna mjesečno.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 18. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima,
Pravni fakultet: prof. dr. sc. Adamu Candeubu, prof. dr. sc. Geraldu
Sanderu, prof. dr. sc. Maksu Tajnikaru
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima i
istaknutim znanstvenicima prof. dr. sc. Adamu Candeubu na kolegiju Pravo informacijskih i
komunikacijskih tehnologija, prof. dr. sc. Geraldu Sanderu na kolegiju Pravo i personalizirana
medicina i prof. dr. sc. Maksu Tajnikaru na kolegiju Ekonomika za pravnike za akademske
2018./2019. i 2019./2020. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja
društvenih znanosti, polje pravo.
II.
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 oročavanje novčanih sredstava u 2018. godini u poslovnoj banci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
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 oročavanje novčanih sredstava u 2018. godini u poslovnoj banci.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

19.2. dekanu Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Sporazuma za implementaciju projekta
294. Manufacturing education and training governance model for Industry 4.0 in the
Adriatic-ionian area FUTURE 4.0 funded by the Interreg Adrion programme
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Senat daje suglasnost dekanu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Alenu
Hostu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00
kuna za sklapanje Partnership Agreement for the implementation of the project 294
Manufacturing education and training governance model for Industry 4.0 in the Adriatic-ionian
area FUTURE 4.0 funded by the Interreg Adrion programme, ukupnog iznosa projekta za
Ekonomski fakultet u Rijeci u iznosu od 110.960,00 Eura od čega je participacija Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci iznosi 16.644,00 Eura.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 20. Usvajanje završnog Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u
2017. godini
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
Usvaja se završno Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini koje se
sastoji od sljedećih poglavlja:
 Opći podatci (statistički pokazatelji),
 Znanost,
 Obrazovanje,
 Javna funkcija,
 Organizacija.
II.
Izvješća iz točke I. čine sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvalila je svima na doprinosu pri izradi Izvješća o
provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini

Točka 21. Razno
Dekanica Filozofskog fakulteta postavila je pitanje u vezi s prijavom HKO projekta odnosno da li je
suglasnost Senata za pravne radnje iznad 400.000,00 kuna potrebno zatražiti prilikom prijave projekta
ili po odobrenju projekta odnosno prije potpisivanja ugovora. Rektorica odgovara kako je suglasnost
potrebno zatražiti po odobrenju projekta odnosno prije potpisivanja ugovora.

Zapisnik sastavila

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

Rijeka 26. lipnja 2018.
KLASA: 003-01/18-03/01
URBROJ: 2170-57-01-18-16

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

