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pročelnik Odjel za fiziku
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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. Alen Ružić
prorektor za znanost
 prof. dr. sc. Davor Vašiček
prorektor za financije
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.
glavna tajnica Sveučilišta,
 Ana Tomaško Obradović
Ured rektorice
 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
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 16. sjednice Senata održane dana 26. lipnja 2018. Godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam i
imenovanju predstojnika
Prijedlog Odluke o usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i
dodjele počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Bruni
Grbcu redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Ekonomski fakultet

4.
5.
6.

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
- Tehnički fakultet
6.1. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, trajno
6.2. dr. sc. Miroslav Joler, prvi izbor
6.3. dr. sc. Lado Kranjčević, prvi izbor
6.4. dr. sc. Zoran Čarija, prvi izbor
- Pravni fakultet
6.5. dr. sc. Maja Bukovac Puvača

NADOPUNA

- Medicinski fakultet
6.6. dr. sc. Damir Muhvić, trajno

NADOPUNA
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7.

Prijedlog Odluke o nastavku rada iza 65. godine za zimski semestar 2018./2019.
akademske godine
dr. sc. Zdravko Lenac, Odjel za fiziku

8.

Pravni akti Sveučilišta
8.1. Prijedlog Odluke o donošenju Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci
8.2.

Prijedlog Odluke o donošenju Naputka o postupku izmjena i/ili dopuna studijskih
programa

8.3.

Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i
ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku

9.

Izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
za 2018. godinu
9.1. Pravni fakultet
9.2. Učiteljski fakultet
9.3. Fakultet zdravstvenih studija

NADOPUNA

9.4. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

NADOPUNA

10.

Imenovanje članova Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa Sveučilišta u
Rijeci

11.

Studiji i student
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog
11.1. sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala Odjela za fiziku i Tehničkog
fakulteta
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa Medicinskog
fakulteta:
a) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
11.2.
b) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna
medicina
c) preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog
11.3.
sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa sveučilišnog
diplomskog studija Politehnika i informatika Sveučilišta
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
11.5. poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo Pomorskog
fakulteta
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Program za edukaciju
12.
Taekwondo trenera“ Sveučilišta
Prijedlog Odluke o ovlaštenju Rektorici za donošenje Odluke o rasporedu sredstava
13.
za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu za 2018. godinu
(7.357.984,73 kuna)
11.4.
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14.

Prijedlog Odluke o navođenju pripadnosti (afilijacije) Sveučilištu u Rijeci u
znanstvenim i stručnim radovima

15.
NADOPUNA

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

16.

Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta)
16.1. Otplata glavnice i kamate kredita ZABA-e iz 2013. za 2018. godinu
16.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2018. godine

17.

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

 rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava
za: Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013
Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi
17.1.
programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i
sport) – broj Sporazuma: 2018-1-HR01-KA107-046921 (vrijednosti 93.150,00
eura)
 dekanici prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana u svrhu sklapanja sporazuma za
17.2.
provedbu projekata Fakulteta
Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima
Pomorski fakultet:
 prof. dr. sc. Elen Twrdy
 dr. hab. inż. Lech Murawski
18.
 dr. sc. Pietro Evangelista
 prof. dr. sc. Sönke Reise
 doc. dr. sc. Marinko Maslarić
19.

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije Odjela za fiziku za razdoblje od 2018. 2020.

20.

Suglasnost Rektorici Sveučilišta i Dekanici Građevinskog fakulteta za sklapanje
Ugovora o osnivanju prava plodouživanja dijela zgrade Fakulteta zabilježene kao
pripadak prava građenja na k. č. br. 1438 upisanoj u z.k. ul. 3993 k.o. Sušak, između
Građevinskog fakulteta i Sveučilišta

NADOPUNA

21.

Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika sa 16. sjednice Senata održane dana 26. lipnja 2018.
godine
Zapisnik sa 16. sjednice Senata održane dana 26. lipnja 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:
- U-Multirank, 2018 - nastavno na najavu s prethodne sjednice Senata, detaljno Izvješće
rezultata za Sveučilište u U-Multiranku je objavljeno na SharePoint portalu
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-

-

-

-

-

-

Međunarodni znanstveni savjet:
- 'Science First/Znanost, a ne predrasude' 6. srpnja
- 'Science: Future Now/Znanost za bolju budućnost' 23. srpnja
Rektorat Sveučilišta dobio EU-projekt 'SPEAR – Supporting and Implementing Plans for Gender
Equality in Academia and Research', H2020 - predmetni projekt ima jedanaest partnera, a
njegov voditelj je Sveučilište iz Danske
vidljivost i obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci; održan Znanstveno-programski
odbor, 11. srpnja
internacionalizacija:
- posjet veleposlanika Rumunjske, 29. lipnja
- priprema za osnivanje Intersektorskog vijeća za suradnju s Francuskom, posjet direktora
Francuskog instituta, 4. srpnja - Sveučilište okuplja razne dionike kako bi ojačalo suradnju
s Francuskom
- pristupanje Indijsko-hrvatskom poslovnom klubu na poziv veleposlanika Indije
- pristupanje mreži sveučilišta u gradovima Europskim prijestolnicama kulture
tekuća pitanja:
- zahtjev za utvrđivanjem kriterija za obnavljanjem priznanja HR_Excellence in Research
- završeni posjeti znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
- sastanci u MZO, prorektori su imali sastanke
- rad na nacionalnoj regulativi i unutar nacionalnih tijela
- priprema izvješća i rad na prioritetima za ak. god. 2018./2019.
- rad na ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Rektoratu
javni pozivi:
- Iskaz interesa za sudjelovanjem na sajmovima visokog obrazovanja, AZVO
- Javni poziv 'Komercijalizacija i inovacije', FIPRO
ERASMUS, izvješće.

Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić u svom izvješću izdvojila je: potrebu
ponavljanja studentskih izbora u rujnu na šest fakulteta; formiranje triju radnih skupina radi
utvrđivanja mogućnosti pokretanja novih studija - za studij Logopedije i funkcionalne audiologije, za
studij Farmacije, za studij Geografije; sudjelovanje na sastanku s državnim tajnicima prof. dr. sc.
Brankom Ramljak i dr. sc. Tomom Antičićem u MZO-u 29. lipnja; imenovanje doc. dr. sc. Petre Pejić
Papak s Učiteljskog fakulteta zamjenicom voditelja Stručnog vijeća Centra za studije; imenovanju
Viktora Morettija, višeg pred. Voditeljem Ureda za sport umjesto Marka Žunića; pohvalu koje su, u
kontekstu djelovanja Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa, pohvaljene djelatnice Centra za
studije Sanja Banov Burcar i Sandra Tićak.
Prorektor za financije prof. dr. sc. Davor Vašiček u okviru svog izvješća izdvaja kako je 10. srpnja
održana sjednica Stručnog vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom na kojoj su .
sudjelovali i rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija te prorektor za znanost prof. dr. sc. Alen
Ružić.
Prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj izvijestio je kako dana
31. srpnja započinju radovi na sanaciji gornjeg dijela fasade zgrade Filozofskog/Učiteljskog fakulteta s
rokom završetka do kraja rujna 2018. Nadalje, izvještava kako će se 19. i 20. srpnja obaviti prebacivanje
SharePoint portala na novo skladištenje pa se očekuju manje poteškoće. U vezi s rampom na
parkiralištu ispred zgrade Rektorata izvještava kako je u istu ugrađena GPRS komunikacijska kartica te
kako će svi korisnici unutar VPN-a Sveučilišta moći podignuti rampu pozivom s mobilnog aparata na
skraćeni broj 209
Prorektor za znanost prof. dr. sc. Alena Ružić iz svog izvješća izdvojio učlanjenje Sveučilišta priliku u
University Network of European Capitals of Culture; održanoj tematskoj sjednici Savjeta za znanost
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posvećenoj transferu tehnologije; Sveučilištu odobrenom projektu u okviru H2020 iz akcije Marie
Sklodowska-Curie actions, u vezi s kojim je najavio Europsku noć istraživača koja će biti održana 28.
rujna.
Predstavnica studenata Dora Nikolla izvijestila je o započetim pripremama vezanim uz Kamp za brucoše
te o natjecanju Riteh Racing Teama u Italiji koje je u tijeku.

Točka 4. Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i
urbanizam i imenovanju predstojnika
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

Osniva se Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam (u daljnjem tekstu: Centar) kao
ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci sa sjedištem u Rijeci, Delta 5.
Puni naziv Centra glasi: Sveučilište u Rijeci, Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i
urbanizam.
Prijevod naziva na engleski jezik glasi: University of Rijeka, Centre for Urban Transition,
Architecture and Urbanisam.
Djelatnost Centra obuhvaća tri glavne funkcije: istraživanje, obrazovanje i savjetovanje u
interdisciplinarnim područjima vezanim uz novu konceptualizaciju gradova budućnosti, a koja
se mora temeljiti na stručnom znanju, strukturiranom dijalogu i novim tehnologijama.
U izradi strategija i scenarija Laboratorija za urbane intervencije je uspostava novih i jačanje
postojećih regionalnih i međunarodnih mreža i suradnji kao i promicanje profesionalne
suradnje i razmjene između međunarodno priznatih istraživačkih centara u regiji i regionalne
znanstvene zajednice sa svjetskim znanstvenim institucijama.
Centrom zastupa i njime rukovodi predstojnik Centra.
Vedran Mimica imenuje se predstojnikom Centra.
Mandat predstojnika traje tri godine odnosno do 16. srpnja 2021. godine.
Predstojnik će izraditi prijedlog Pravilnika Centra, u kojem se utvrđuje unutarnje ustrojstvo
centra, organizacijska i kadrovska struktura, i ostala pitanja značajna za djelovanje Centra.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. Prijedlog Odluke o usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu
prijedloga i dodjele počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Bruni Grbcu redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini,
Ekonomski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

III.

Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Bruni Grbcu, redovitom
profesoru u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak Ekonomskog
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. Bruno Grbac, 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.
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Točka 6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
- Tehnički fakultet

6.1. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, trajno
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.
III.

Potvrđuje se izbor dr. sc. TOMISLAVA MRAKOVČIĆA u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja:
Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Strojarstvo, znanstvene grane: Brodsko strojarstvo.
Znanstveno-nastavno zvanje imenovani stječe trajno.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.2. dr. sc. Miroslav Joler, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor dr. sc. MIROSLAVA JOLERA u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće
radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti,
znanstvenog polja: Elektrotehnika.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.3. dr. sc. Lado Kranjčević, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor dr. sc. LADE KRANJČEVIĆA u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće
radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti,
znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.4. dr. sc. Zoran Čarija, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor dr. sc. ZORANA ČARIJE, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće
radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti,
znanstvenog polja: Temeljne tehničke znanosti
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Pravni fakultet

6.5. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
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I.

II.

Potvrđuje se izbor dr. sc. Maje Bukovac Puvača, u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja:
Društvene znanosti, znanstvenog polja: Pravo, znanstvene grane: Građansko pravo i građansko
procesno pravo.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Medicinski fakultet

6.6. dr. sc. Damir Muhvić, trajno
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.
III.

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. DAMIRA MUHVIĆ, dr. med., znanstvenog savjetnika u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom
zvanju, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne
medicinske znanosti, znanstvene grane: Fiziologija čovjeka i imunologija.
Znanstveno-nastavno zvanje imenovani stječe trajno.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Prijedlog Odluke o nastavku rada iza 65. godine za zimski semestar
2018./2019. akademske godine
dr. sc. Zdravko Lenac, Odjel za fiziku
Po provedenoj raspravi Senat je većinom glasova, 19 za i 1 suzdržan, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se suglasnost Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci za produženje nastavka rada na određeno
vrijeme prof. dr. sc. Zdravka Lenca, nakon navršenih 65 godina života do isteka zimskog
semestra akademske godine 2018./2019. odnosno do 28. veljače 2019. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. Pravni akti Sveučilišta
8.1. Prijedlog Odluke o donošenju Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.
II.

Donosi se Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci koji čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

8.2. Prijedlog Odluke o donošenju Naputka o postupku izmjena i/ili dopuna
studijskih programa
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.
Rokovi za donošenje odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa
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Sastavnice dostavljaju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa najkasnije do
30. svibnja tekuće akademske godine skupni zahtjev o svim odlukama o izmjenama i dopunama do
20% ECTS bodova za preddiplomske i diplomske studijske programe, koje su prihvaćene tijekom
tekuće akademske godine na stručnim vijećima sastavnica i koje se počinju primjenjivati u sljedećoj
akademskoj godini. Dopune koje prelaze 20% ECTS bodova u odnosu na izvorno akreditiranu inačicu
studijskoga programa potrebno je dostaviti najkasnije do 28. veljače tekuće akademske godine.
Preddiplomski i diplomski studiji
Rok
Vrsta izmjene
Do 28. veljače
Izmjene iznad 20 % ECTS bodova
studijskoga programa
Do 30. svibnja

Postupak
Imenovanje recenzenta/ata i vrijeme
predviđeno za povratni odgovor
recenzenata
Odluka Senata tijekom lipnja/srpnja

Izmjene do 20 % ECTS bodova
studijskoga programa
Poslijediplomski (specijalistički i doktorski) studiji
Nema roka, promjene je moguće dostaviti tijekom cijele godine, a novi studijski program počinje se
primjenjivati na generaciju koja se upisuje temeljem sljedećega natječajnog ciklusa.
Vrste izmjena i dopuna studijskih programa i razine odlučivanja
Razine odlučivanja

A
Izmjene i dopune koje se
iskazuju postotnom
vrijednošću
(ubrajaju se u postotak
izmjene ECTS bodova
studijskoga programa)

1. Izvedbeni studijski plan
2. Promjena nositelja predmeta
3. Uvjeti upisivanja i/ ili
polaganja predmeta
4. Aktiviranje i deaktiviranje
pojedinoga izbornog predmeta
predviđenoga studijskim
programom
5. Izmjena opterećenja
studenata različitim vrstama
obaveza na obaveznom ili
izbornom predmetu unutar
predviđenoga broj ECTS bodova
6. Ažuriranje popisa literature

Stručno vijeće sastavnice

Povjerenstvo za akreditaciju i
vrednovanje studijskih
programa i Senat

B
Izmjene i dopune koje se ne
iskazuju postotnom vrijednošću
(ne ubrajaju se u postotak
izmjene ECTS bodova
studijskoga programa)

1. Uvođenje novoga i/ili
ukidanje postojećega
obaveznog predmeta
2. Izmjena ishoda učenja
obaveznoga predmeta
3. Povećanje ili smanjenje
broja ECTS bodova
obaveznoga predmeta
4. Povećanje, smanjenje ili
preraspodjela unutar

1. Izmjena naziva studija
2. Izmjena nositelja i/ili
izvoditelja i/ili mjesta izvođenja
studija
3. Izmjena uvjeta upisa na studij
4. Izmjena ukupnoga broja ECTS
bodova studija
5. Izmjene u nazivima predmeta
bez promjene njihova sadržaja
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predviđenoga broja sati za
obavezni predmet za različite
oblike nastave (predavanje,
vježbe, seminari)

6. Uvođenje novoga ili ukidanje
postojećega izbornog predmeta
7. Izmjena ishoda učenja
izbornoga predmeta
8. Povećanje, smanjenje ili
preraspodjela unutar
predviđenoga broja sati za
izborni predmet za različite
oblike nastave (predavanje,
vježbe, seminari)

Izmjene i dopune koje se odnose samo na razinu odlučivanja Stručnoga vijeća sastavnice nije potrebno
prijaviti Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa.
Postotak promjene ECTS bodova na studijskome programu računa se prema Obrascu za izračun
postotka izmjene ECTS bodova, koji je sadržan u privitku.
Izračun postotka izmjene ECTS bodova na studijskom programu
 Zahtjev za izmjene i dopune studijskoga programa podnosi se na Obrascu za izmjene i dopune
studijskih programa za svaki pojedini studijski program. Obrascu za izmjene i dopune studijskih
programa prilaže se Obrazac za izračun postotka izmjene ECTS bodova.
 Ako se u odnosu na ranije akreditirani program ishodi učenja ne mijenjaju, nego se samo
metodološki i terminološki prevode u odgovarajuće termine radi usklađivanja sa zahtjevima
propisanima u relevantnim dokumentima koji se tiču opisnica ishoda učenja, takve se preinake ne
izražavaju postotnom vrijednošću.
 Ako se za isti predmet predlaže više kategorija izmjena, relevantan je onaj postotak izmjena koji je
predviđen za kategoriju promjene s većim faktorom utjecaja. Ako se ukida postojeći i predlaže novi
obavezni predmet, promjena se iskazuje vrijednošću ECTS bodova novouvedenoga predmeta.





U Obrascu za izmjene i dopune studijskih programa promjene se unose na način da se Tablica 1.
Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za
njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova prikazuje u obliku:
a. važeće inačice u kojoj su vidljive predložene promjene i izmjene te
b. pročišćene inačice s prihvaćenim promjenama.
Kao početna inačica studijskoga programa u odnosu na koju se izračunava udio daljnjih izmjena i
dopuna uzima se zadnja inačica studijskoga programa za koju su dobivene dvije pozitivne recenzije.
Ako postupak reakreditacije visokoga učilišta, koju provodi AZVO, rezultira produženjem
dopusnice, kao početna inačica studijskoga programa u odnosu na koju se izračunava udio izmjena
i dopuna, uzima se ona inačica studijskoga programa koja je bila predmet vrednovanja u
reakreditacijskom postupku.
Postupak izmjena i dopuna studijskog programa
1. Stručno vijeće sastavnice dostavlja Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih
programa odluku Vijeća o izmjenama i dopunama studijskoga programa, pripadajuće obrasce
i priloge.
2. U slučaju manjih izmjena (do 20 % ECTS bodova studijskoga programa) Povjerenstvo donosi
zaključak o prihvaćanju ili odbijanju predloženih izmjena bez provedbe recenzentskoga
postupka.
3. U slučaju srednje velikih izmjena (više od 20% i manje ili jednako 50% ECTS bodova studijskoga
programa) Povjerenstvo imenuje najmanje jednoga recenzenta.
4. U slučaju većih izmjena (više od 50% ECTS bodova studijskoga programa) Povjerenstvo imenuje
dva recenzenta.
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5. Nakon dobivanja pozitivnoga recenzentskog mišljenja Povjerenstvo donosi zaključak o
prihvaćanju promjena studijskoga programa i zaključak prosljeđuje Senatu Sveučilišta u Rijeci.
6. Senat Sveučilišta u Rijeci donosi odluku o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna
odobrenoga studijskog programa te o tome obavještava sastavnicu i druge relevantne
institucije.
7. Sastavnica objavljuje pročišćenu inačicu preddiplomskoga i diplomskoga studijskog programa
na mrežnoj stranici sastavnice prije početka akademske godine u kojoj se izmijenjeni i
dopunjeni studijski program počinje izvoditi.
8. Sastavnica objavljuje pročišćenu inačicu poslijediplomskoga (specijalističkoga i doktorskoga)
studijskog programa na mrežnoj stranici sastavnice prije objave natječajnoga ciklusa za upis u
navedeni studijski program.
Dinamika izmjena
1. Zahtjev za izmjenu i dopunu studijskoga programa podnositelj ne može podnijeti prije isteka roka
od godinu dana od donošenja odluke o inicijalnom akreditiranju studijskoga programa ili odluke o
prihvaćanju njegove izmjene ili dopune.
2. Iznimno, ako se radi o promjeni kadrovskih ili prostornih uvjeta za izvođenje studija, promjeni
načina izvedbe studijskoga programa i/ili promjeni optimalnoga broja studenata, bez istodobne
promjene drugih sadržaja studijskoga programa, moguće je zahtijevati izmjene i dopune
studijskoga programa i prije isteka roka navedenoga u točki 1., no ne više od jednom.
3. Ne postoje ograničenja u uvođenju novih izbornih predmeta na studijskim programima osim onih
koji su uvjetovani osiguranjem kvalitete, odnosno koji su povezani s institucijskim potrebama i
kapacitetima sastavnice.
II.
Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2018. godine.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
Naputku o postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa od 22. srpnja 2014. godine koja
je donesena na 86. sjednici Senata (KLASA: 602-01/16-01/02, URBROJ: 2170-57-03-16-1, 26.
siječnja 2016.).
III.
Sastavni dio ovoga Naputka čini Obrazac za izračun postotka izmjena ECTS bodova studijskoga
programa (u digitalnome obliku).

8.3. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i
ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/18-01/97; URBROJ:
2170-57-003-01-18-1, od 11. srpnja 2018. godine) koji čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9. Izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu
9.1. Pravni fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
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I.
II.

Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Pravnog fakulteta prema tablici u privitku
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.2. Učiteljski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.
II.

Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Učiteljskog fakulteta prema tablici u privitku
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.3. Fakultet zdravstvenih studija
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.
II.

Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Fakulteta zdravstvenih studija prema tablici u privitku
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.4. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2018. godinu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prema tablici u privitku
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. Imenovanje članova Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa
Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.
III.
IV.

Imenuju se članovi Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta
u Rijeci (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u sljedećem sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc, Ekonomski fakultet u Rijeci
- prof. dr. sc. Kristian Lenić, Tehnički fakultet u Rijeci
- prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet u Rijeci
- prof. dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet u Rijeci
- doc. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet u Rijeci
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- jedan predstavnik studenata.
Prvi sastanak Povjerenstva sazvat će prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci, na
kojem će članovi među sobom izabrati predsjednika i zamjenika Povjerenstva.
Mandat članovima Povjerenstva iz točke I. ove Odluke traje 3 (tri) godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Točka 11. Studiji i studenti
11.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala Odjela za
fiziku i Tehničkog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo
i fizika materijala Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
na sljedeći način:
1. U izbornoj grupi VI-IFM u 4. semestru mijenja se popis izbornih predmeta iz fizike:
-ukida se predmet Elektronska spinska rezonancija (45P+0V+15S; 6 ECTS)
-uvodi se predmet Elektronika (30P+15V+15S; 6 ECTS).
2. U izbornoj grupi VII-IFM u 4. semestru mijenja se naziv predmeta „Mikro i nano
elektromehanički sustavi“ u „Mikro- i nanoelektromehanički sustavi“.
3. Mijenjaju se nositelji predmeta:
Metalni materijali (doc. dr. sc. Dario Iljkić, doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza)
Nemetalni materijali (doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza)
Projekt - Metalni materijali (doc. dr. sc. Dario Iljkić, doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza)
Termalni procesi materijala (doc. dr.sc. Dario Iljkić, doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza)
Upravljanje mehatroničkim sustavima (dr. sc. Ervin Kamenar).
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 Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i dopune
unijeti u bazu MOZVAG.

11.2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa
Medicinskog fakulteta:
 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
 preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
 o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija Medicina
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način:
1. Uvode se novi izborni predmeti u akademskoj god. 2018./2019.:
Godin
Predmet
Nositelj
a
P
V
S
ECTS
studija
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Status

Ozljede lokomotornog sustava
djece
Proteini i njihove modifikacije
Metode imuno-analize proteina
Eksperimentalni razvoj
protutijela
Anatomska sekcija topografskih
regija toraksa i abdomena
Anatomska sekcija topografskih
regija glave i vrata
Mehanizam djelovanja
probiotičkih mikroorganizama
Kliničke i imunološke značajke
transplantacije bubrega
Gerijatrija
Kako provesti istraživanje u
psihijatriji
Kako prepoznati česte i rijetke
neurodegenerativne bolesti s
parkinsonizmom?
Kako razlikovati demencije?
Neurostimulacije i
neuromodulacije u
neurodegenerativnim
bolestima
Anatomija u kliničkom pregledu
Nealkoholna masna bolest jetre
kao multisistemna bolest
Umijeće raščlanjivanja i
sastavljanja u znanosti: izrada
konferencijskih priopćenja i
sažetaka znanstvenih članaka
Anatomska sekcija topografskih
regija ruke i noge

doc. dr. sc. Nado Bukvić
prof. dr. sc. Tihana Lenac
Roviš
prof. dr. sc. Tihana Lenac
Roviš
prof. dr. sc. Tihana Lenac
Roviš
prof. dr. sc. Olga Peloza
doc. dr. sc. Juraj Arbanas
prof. dr. sc.Ivana Gobin
doc. dr. sc. Stela Živčić
Ćosić
doc. dr. sc. Zdenka
Barićev-Novaković
Doc. dr. sc.Marina Letica
Crepulja
Doc. dr. sc Vladimira
Vuletić
Doc. dr. sc Vladimira
Vuletić
Doc. dr. sc Vladimira
Vuletić

doc. dr. sc. Tanja Čelić
Doc. dr. sc. Ivana
Mikolašević
Doc. dr. sc. Nina Pereza

Izv. prof. dr. sc. Olga
Peloza

5.

15

2.

10

3.

-

10

1,5

I

9

6

1,5

I

10

9

6

1,5

I

5.

6

14

5

1,5

I

3.

10

15

-

1,5

I

5.

5

20

-

1,5

I

4.

5

-

20

1,5

I

5.

10

-

15

1,5

I

6.

15

10

-

1,5

I

5.

-

-

25

1,5

I

5.

10

5

10

1,5

I

5.

10

5

10

1,5

I

5.

10

5

10

1,5

I

4.

5

-

20

1,5

I

6.

10

5

10

1,5

I

5.

-

-

25

1,5

I

1.

10

15

-

1,5

I

2. Mijenja se raspodjela broja sati unutar predmeta (bez promjene ECTS-a) u akad. god.
2018./2019.:
Nositelj
Predmet
Godina
Dosadašnji
Promijenjen
ECTS
Status
studija
broj sati
broj sati
prof. dr. sc.
Pero Lučin
prof. dr. sc.
Jagoda
Ravlić- Gulan

Fiziologija i
patofiziologija I
Fiziologija i
patofiziologija II

2.
1.

P27 V16 S12

P38 V16 S12

5

O

P38 V46 S36

P45 V40 S35

11

O

14

prof. dr. sc.
Vesna BaracLatas
prof. dr. sc.
Zlatko
Trobonjača
prof. dr. sc.
Herman
Haller

Fiziologija i
patofiziologija III

3.

P34 V25 S56

P34 V25 S45

10

O

Imunologija

2.

P18 V16 S16

P24 V8 S18

4

O

Ginekologija i
opstetricija

6.

P90 V88 S22

P90 V80 S30

12

O

3. Ukidaju se izborni predmeti u akad. god. 2018./2019.:
Predmet
Ekotoksikologija
Čvor na vratu

Nositelj
prof. dr. sc. Ana
Alebić Juretić
prof. dr. sc. Radan
Starčević

Godina studija

III.

V

S

ECTS

Statu
s

6.

-

-

25

1,5

I

5.

10

-

15

1,5

I

4. Izborni predmeti – mirovanje u akad. god. 2018./2019:
Godin
Predmet
Voditeljica
a
studija
Etika (zdravstvene)
izv. prof. dr. sc. Iva Sorta6.
ekologije
Bilajac Turina
izv. prof. dr. sc. Iva SortaMedicina i pravo
4.
Bilajac Turina
izv. prof. dr. sc. Iva SortaEtika javnog zdravstva
2.
Bilajac Turina
Personalizirana medicina i
izv. prof. dr. sc. Iva Sorta5.
javno zdravstvo
Bilajac Turina
Mediji i zdravstvo Medicinari
izv. prof. dr. sc. Iva Sortai novinari – suparnici ili
6.
Bilajac Turina
suradnici?
izv. prof. dr. sc. Iva SortaUvod u medicinsku etiku
1.
Bilajac Turina
izv. prof. dr. sc. Iva SortaPropedeutika kliničke etike
3.
Bilajac Turina
izv. prof. dr. sc. Iva SortaOd eutanazije do distanazije
5.
Bilajac Turina
Kako komunicirati s gluhima Doc. dr. sc. Gordana Pelčić
3.
Psihologija gluhoće
prof. dr. sc. Amir Muzur
1.
Endocitoza proteina
prof.dr.sc Natalia Kučić
2.
II.

P

P

V

S

ECTS

Statu
s

-

-

25

1,5

I

-

-

25

1,5

I

-

-

25

1,5

I

-

-

25

1,5

I

-

-

25

1,5

I

-

-

25

1,5

I

-

-

25

1,5

I

25

1,5

I

25
25
10

1,5
1,5
1,5

I
I
I

5

10

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 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.
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 o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija Dentalna medicina
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći
način:
1. Uvodi se novi izborni predmet:
Predmet
Nositelj
Godina
Broj sati ECTS
Status
studija
(P+V+S)
Minimalno invazivne tehnike u
Prof. dr. sc. Ivone Uhač
5
5+0+10 1,0
I
estetici lica
2. Mijenja se nositelj predmeta:
Predmet
Dosadašnji
nositelj
Anatomija
Psihološka medicina
Fiziologija i
patofiziologija I
Javno zdravstvo

Psihijatrija – u sklopu
predmeta Klinička
medicina I

Prof. dr. sc. Sanja
Zoričić Cvek
Prof. dr. sc. Ika
Rončević Fržeta
Prof. dr. sc.
Biserka MulacJeričević
Prof. dr. sc.
Tomislav
Rukavina
Prof. dr. sc.
Gordana Rubeša

Novi nositelj

Prof. dr. sc. Tamara
Šoić Vranić
Doc. dr. sc. Daniela
Petrić
Prof. dr. sc. Ines
Mrakovičić-Šutić
Prof. dr. sc. Đulija
Malatestinić

Osnove kliničke prehrane i
dijetoterapije
II.
III.

Broj sati
(P+V+S)

ECTS

Statu
s

38+46+66

17,5

O

2

15+20+5

2,5

O

1

30+12+18

5,0

I

4

15+15+0

1,0

O

5+10+0

1,5

O

Doc. dr. sc. Marija 3
Vučić Peitl

3. Mijenja se omjer broja sati pojedinog predmeta:
Predmet
Nositelj
Godina P+V+S
studija
(prije)
Anatomija
Prof. dr. sc. T. Šoić
1
24+58+68
Vranić
4. Ukida se izborni predmet:
Predmet

Godin
a
studija
1

Nositelj

Doc. dr. sc. M. Boban

P+V+S
(sada)
38+46+66

Godin
a
studija
3

ECTS

Status

17,5

O

Broj sati
(P+V+S)

ECTS

Status

10+0+5

0,5

I

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 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.
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 o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno
inženjerstvo
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način:
1. Uvodi se novi izborni predmet:
Godina
Predmet
Nositelj
P
V
S
ECTS
studija
Metode mikroskopije u
Prof. dr. sc. Marina
1.
6
6
18
1,5
mikrobiologiji
Šantić

Status
I

2. Mijenja se nositelj predmeta:
Predmet

Dosadašnji nositelj

Novi nositelj

Godina
studija

P

V

S

ECTS

Zdravstvena
Prof. dr. sc. Lidija
Doc. dr. sc. Ksenija
1.
10
15
15
3
informatika
Bilić Zulle
Baždarić
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 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.

11.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje Učiteljskog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na način da se
povećava optimalni broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i
kadrovske kapacitete s 40 na 50 redovitih studenata.
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 Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.

11.4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
sveučilišnog diplomskog studija Politehnika i informatika Sveučilišta
Po provedenoj raspravi Senat nije usvojio predmetni prijedlog Odluke s obzirom da se glasovalo na
način da su 2 člana Senata glasovala za predmetni prijedlog Odluke, a 18 ih je bilo suzdržano.
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Status
O

11.5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo
Pomorskog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog studija
Pomorstvo Pomorskog fakulteta u Rijeci na sljedeći način:
Izmjena naziva izbornih kolegija bez izmjene sadržaja, razdvajanje Temeljnog modula na
Temeljni modul (A) i Temeljni modul (B), ukidanje izbornog predmeta, izmjena voditelja
modula, izmjena naziva modula, preraspodjela izbornih predmeta između modula, uvođenje
novih izbornih predmeta, odabir mentora odmah nakon upisa na studij ili do upisa u 2.
semestar, izmjena uvjeta za završetak studija, odabir članova Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije i Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, mogućnost izrade doktorske
disertacije tzv. skandinavskim modelom.

Izmjene i dopune koje se NE iskazuju postotnom vrijednošću
Izmjene naziva IZBORNIH kolegija bez izmjene njihovog sadržaja
VODITELJ KOLEGIJA
STARI NAZIV KOLEGIJA
Prof. dr. sc. Boris Sviličić
Sigurnost pomorskih informacijskih
sustava
Doc. dr. sc. Siniša Vilke
Održivost i zelena logistika u
urbanom prometu

NOVI NAZIV KOLEGIJA
Kibernetička sigurnost pomorskih
sustava
Održivost u urbanom prometu

Izmjene u Temeljnom modulu
Razdvajanje Temeljnog modula na Temeljni modul (A) i Temeljni modul (B)
Sukladno novom Pravilniku o poslijediplomskom studiju „Pomorstvo“ koji je usvojen 16. travnja 2018.
godine, student je obvezan upisati 2 predmeta iz popisa Temeljnog modula (A). Navedeno razdvajanje
uvedeno je kako bi opći predmeti iz Temeljnog modula (A) pružili doktorandima potrebne „alate“ za
daljnji istraživački rad.
Ukidanje IZBORNIH predmeta:
NAZIV PREDMETA
Metodologija sustavnog planiranja u razvitku
pomorsko-logističkih djelatnosti
Metodologija planiranja i projektiranja lučkog
sustava

VODITELJ PREDMETA
Prof. dr. sc. Čedomir Dundović
Prof. dr. sc. Čedomir Dundović

Izmjene u Jezgrenom modulu
Izmjena naziva modula
Naziv modula Lučki sustavi i tehnološki procesi u prometu mijenja se u Transportni sustav.
Izmjena voditelja modula
NAZIV MODULA
Pomorski energetski i strojni sustavi
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Transportni sustav

VODITELJ MODULA
Izv. prof. dr. sc. Dean Bernečić
Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović
Doc. dr. sc. Neven Grubišić

Preraspodjela IZBORNIH predmeta između modula
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Budući da se sukladno novom Pravilniku o poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“
omogućuje doktorandima upis jednog kolegija između svih predmeta iz popisa, u Programu se pojedini
predmeti raspoređuju u odgovarajući modul, odnosno ne pojavljuju se u više modula.
NAZIV PREDMETA
VODITELJ PREDMETA
MODUL
Baterijski i hibridni pogoni na plovnim Doc. dr. sc. Aleksandar Cuculić
Elektrotehnika u
objektima
pomorstvu
Vođenje i upravljanje plovnim objektima
Prof. dr. sc. Vinko Tomas
Elektrotehnika u
Doc. dr. sc. Marko Valčić
pomorstvu
Električna propolzija
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Elektrotehnika u
Vučetić
pomorstvu
Kooperativni
inteligentni
transportni Doc. dr. sc. Jasmin Ćelić
Elektrotehnika u
sustavi
pomorstvu
Planiranje robnih tokova i valorizacije Prof. dr. sc. Tanja Poletan Transportni
prometnog pravca
Jugović
sustav
Novi IZBORNI predmeti
NAZIV PREDMETA
Održivi marketing u prometu
Analitika lanaca opskrbe

VODITELJ PREDMETA
Izv. prof. dr. sc. Marija Ham
Doc. dr. sc. Marinko Maslarić

SATI
12
12

ECTS
6
6

Odabir mentora odmah nakon upisa na studij ili najkasnije do upisa u 2. semestar
Dodjeljivanje mentora doktorandima vrši se odmah nakon upisa na studij ili najkasnije do upisa u 2.
semestar kako bi mentor mogao uputiti doktoranda u istraživanje teme, literaturu, u primjenu
odgovarajućih znanstvenoistraživačkih metoda vezanih za područje istraživanja i dr., a u skladu s
akreditacijskim preporukama AZVO-a. Rok za odabir mentora produljen je do upisa u 2. semestar u
odnosu na prethodni postupak izmjena i dopuna a kako bi pojedini doktorandi mogli dobiti širi uvid
potencijalnih mentorstava.
Odabir članova Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i Povjerenstva za obranu doktorske
disertacije
Mentor i komentor ne mogu biti članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i Povjerenstva za
obranu doktorske disertacije, a sukladno akreditacijskoj preporuci AZVO-a.
Izmjena uvjeta za završetak studija
Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, doktorand je u obvezi izraditi, publicirati ili imati
prihvaćen za objavu znanstveni rad u inozemnom časopisu s faktorom odjeka indeksiranom u Web of
Science Core Collection (WoSCC). Na ovaj način doktorandi se potiču na objavljivanje radova u
međunarodnim časopisima te se osigurava da kvaliteta doktorskih disertacija i istraživanja na kojima
se temelje, nadilazi minimalne propisane uvjete, a sukladno akreditacijskoj preporuci AZVO-a.
Mogućnost izrade doktorske disertacije tzv. skandinavskim modelom
Doktorsku disertaciju moguće je izraditi i objedinjavanjem četiri tematski povezana i objavljena
znanstvena rada (tzv. skandinavski model). Takav je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada
na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij.
Objedinjeni radovi moraju davati novi znanstveni doprinos u odnosu na pojedinačne radove.
Znanstveni radovi moraju biti objavljeni u časopisima s faktorom odjeka prema Journal Citation Report
(JCR) u godini objave rada pri čemu najmanje dva rada moraju biti objavljeni u časopisima koji se po
faktoru odjeka nalaze iznad medijana pripadajuće kategorije, a od ta dva rada najmanje jedan mora
biti objavljen u časopisu iz prvog kvartila (Q1) pripadajuće kategorije.
II.
Obrazac za izmjene i dopune studijskog programa Pomorstvo čini sastavni dio ove odluke.
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III.
IV.

Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove odluke primjenjuju se od početka
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 u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u
bazu MOZVAG.

Točka 12. Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Program za edukaciju
Taekwondo trenera“ Sveučilišta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.
II.
III.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Program za edukaciju Taekwondo trenera“
Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Prijedlog Odluke o ovlaštenju Rektorici za donošenje Odluke o
rasporedu sredstava za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti
na Sveučilištu za 2018. godinu (7.357.984,73 kuna)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Ovlašćuje se Rektorica da sredstva osigurana Ugovorom o namjenskom institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini u iznosu od 7.357.984,73 kuna rasporedi na
područja namjenskog financiranja utvrđenih Odlukom Senata (KLASA: 003-01/18-03/02;
URBROJ: 2170-57-01-18-145, od 18. travnja 2018. godine) te o provedenom izvijesti Senat.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Prijedlog Odluke o navođenju pripadnosti (afilijacije) Sveučilištu u Rijeci
u znanstvenim i stručnim radovima
Po provedenoj raspravi Senat je jednoglasno donio ODLUKU:
I.

II.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo i dužnost nastavnika, znanstvenika, umjetnika i suradnika
na Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, prilikom znanstvenog i umjetničkog
predstavljanja u zemlji i inozemstvu (članci, knjige, javni nastupi, osobne i institucionalne
identifikacije u bazama podataka i druga znanstvena, umjetnička i stručna ostvarenja), uz svoje
ime i prezime navoditi pripadnost (afilijaciju) Sveučilišta, u skladu s punim nazivom sastavnice
utvrđenim u članku 4. stavak 2. Pravilnika o protokolu i uporabi naziva grba i zastave Sveučilišta
u Rijeci.
Navođenje afilijacije odnosi se i na profesore izabrane u počasno zvanje, osobe izabrane u
naslovno zvanje, gostujuće profesore i nastavnike te profesore, stručnjake i umjetnike kojima
je povjereno izvođenje nastave na Sveučilištu odnosno njegovim sastavnicama.
Osobe iz točke I. ove Odluke dužne su do 1. siječnja 2019. godine izraditi i imati osobne profile
u ORCID i ResearcherID sustavu na način da je putem navedenih profila jasno vidljiva
povezanost sa Sveučilištem u Rijeci.
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III.

IV.

V.

VI.
VII.

Sveučilište osigurava upute za izradu navedenih profila.
Navođenje afilijacija u skladu s ovom Odlukom pratit će se od 1. listopada 2019. godine i u
povodu postupaka za izbore u zvanja na Sveučilištu i odgovarajuća radna mjesta, osim prvih
izbora u zvanja i zaključivanja prvih ugovora o radu.
Čelnici sastavnica pozivaju se na mogućnost navođenja afilijacije Sveučilišta upućivati i sve
druge osobe koje na temelju kojeg drugog pravnog odnosa sa Sveučilištem odnosno
sastavnicom ostvaruju suradnju (npr. gostujuće osoblje, vanjski suradnici, vanjski članovi
istraživačkih timova, vanjski konzultanti i drugi stručnjaci, volonteri, studenti).
Ova Odluka primjenjuje se i u postupcima dodjele i praćenja statusa znanstvene, znanstvenonastavne, nastavne i stručne baze Sveučilišta u Rijeci (Pravilnik o znanstvenim, znanstvenonastavnim, nastavnim i stručnim bazama Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 011-01/18-01/06,
URBROJ: 2170-57-01-18-1 od 20. ožujka 2018.), na način da se u postupcima vodi računa o
upućivanju baze na korištenje afilijacije u skladu s ovom Odlukom.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Dekani fakulteta te drugi čelnici i odgovorne osobe na sastavnicama dužni su na svojim
sastavnicama o ovoj Odluci obavijestiti sve osobe na koje se Odluka odnosi.

Točka 15. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis
prijavljenih izdanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

Usvaja se popis prijavljenih izdanja koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u
Rijeci za 2018. godinu:
R.
AUTORI/UREDNICI
SASTAVNICA
NASLOV DJELA
KATEGORIJA
NAKLADA
br.
DJELA
1. Ana Babić, univ. spec.
Ekonomski
Priručnik za vježbe iz
Ostala
e-izdanje
oec.
fakultet
informatike
nastavna
pomagala
2. Doc. dr. sc. Mihaela
Filozofski
Pravopis i pravogovor Monografija e-izdanje
Matešić
fakultet
– izazovi suvremene
hrvatske
standardologije
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci)
16.1. Otplata glavnice i kamate kredita ZABA-e iz 2013. za 2018. godinu
Po provedenoj raspravi Senat je jednoglasno donio ODLUKU:
I.
Prihvaća se sljedeći projekt:
Šifra
Nositelj projekta/
projekta
korisnik sredstava
3% -1811

Sveučilište u Rijeci,
financijska služba

Namjena

Traženi iznos
(kn)

Odobreni
iznos (kn)

Otplata glavnice i kamate
kredita ZABA-e u
2018.godini

800.000,00

800.000,00
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II.
III.

IV.
V.
VI.

Ukoliko odobreni iznos ne bude u cijelosti utrošen u 2018. godini, utrošit će se za plaćanje
glavnice i pripadajućih kamata u 2019. godini.
Otplata pripadajućih anuiteta (glavnice i pripadajućih kamata) prema otplatnom planu
Zagrebačke banke do 2024. godine provodit će se na teret sredstava prikupljenih temeljem
članka 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci.
Daje se suglasnost rektorici za davanja naloga za plaćanje izdataka iz točke I i III. ove odluke.
Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba za provođenje ove Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2018. godine
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

Prihvaća se sljedeći projekt:

Šifra
projekta

Nositelj projekta/
Korisnik sredstava

Naziv

Traženi iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Odobreni iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Godišnja obveza
Sveučilišta u Rijeci
u skladu
3 %-18-12 doc. dr. sc. Iva Rinčić
100.000,00
100.000,00
s člankom 7.
Statuta Zaklade
Sveučilišta u Rijeci
II.
Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 17. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00
kuna
17.1. rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih
sredstava za: Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br.
1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o
uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje,
osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 2018-1-HR01-KA107046921 (vrijednosti 93.150,00 eura)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio 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, Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt u okviru
programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.
prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje,
osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 2018-1-HR01-KA107-046921.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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17.2. dekanici prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana u svrhu sklapanja sporazuma za
provedbu projekata Fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Senat daje suglasnost dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta
u Rijeci prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun
Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna u svrhu sklapanja sporazuma za provedbu
projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kako slijedi:
 program: INTERREG V–A Italija-Hrvatska 2014. –2020., naziv projekta: ZERO WASTE BLUE
– Zero Waste Blue sport events for territorial development, vodeći partner: Grad Opatija,
trajanje projekta: 06/2018 – 11/2019, voditeljica projekta za Fakultet: izv. prof. dr. sc.
Marinela Krstinić Nižić, vrijednost projekta za Fakultet: 82.830,00 EUR;
 program: INTERREG V–B Adrion 2014. –2020., naziv projekta FOST INNO – Fostering
tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region, vodeći partner: Fakultet za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, trajanje projekta : 01/2018 – 12/2019,
voditeljica projekta: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, vrijednost projekta za Fakultet:
209.045,74 EUR;
 program: INTERREG Slovenia – Hrvatska 2014. -2020., naziv projekta: Mitski park Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine
mitskog prostora, vodeći partner: Občina Hrpelje – Kozina, Slovenija, trajanje projekta:
09/2018–(u postupku utvrđivanja) , voditeljica projekta za Fakultet: dr. sc. Jelena Đurkin,
vrijednost projekta za Fakultet: 66.080 EUR;
 program: EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, naziv projekta: Smart
gastronomy boosts hungry economies, vodeći partner: Hrvatska gospodarska komora,
trajanje projekta: u postupku evaluacije (predviđeno vrijeme trajanja je 24 mjeseca),
vrijednost projekta za Fakultet: 74.060 EUR.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 18. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima,
Pomorski fakultet






prof. dr. sc. Elen Twrdy
dr. hab. inż. Lech Murawski
dr. sc. Pietro Evangelista
prof. dr. sc. Sönke Reise
doc. dr. sc. Marinko Maslarić

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:

I.

II.
III.

prof. dr. sc. Elen Twrdy
Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom
studiju „Pomorstvo“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku prof. dr.sc. Elen Twrdy sa
Univerza v Ljubljani, Fakultet za pomorstvo in promet, koji nije stekao znanstveno–nastavno
zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Planiranje i projektiranje lučkih terminala.
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na
razdoblje od dvije akademske godine uzastopno, u akademskoj godini 2018./2019.
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje
kvalitete na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“.
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IV.

I.

II.
III.
IV.

I.

II.
III.
IV.

I.

II.
III.
IV.

I.

II.
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

dr. hab. inż. Lech Murawski
Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom
studiju „Pomorstvo“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku dr. hab. inż. Lech
Murawskiiz s Gdynia Maritime University, koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po
hrvatskim propisima, na predmetu Strength, Fatigue and Fracture of Marine Structures.
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na
razdoblje od dvije akademske godine uzastopno, u akademskoj godini 2018./2019.
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje
kvalitete na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

dr. sc. Pietro Evangelista
Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom
studiju „Pomorstvo“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku Pietru Evangelisti iz
Institute for Service Industry Research (IRAT), Italija, koji nije stekao znanstveno–nastavno
zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Green transport and logistics services, initiatives,
influencing factors and impact on performance.
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na
razdoblje od dvije akademske godine uzastopno, akademskoj godini 2018./2019.
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje
kvalitete na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
prof. dr. sc. Sönke Reise
Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom
studiju „Pomorstvo“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku prof. dr. sc. Sönke Reiseu
sa University of applied sciences and technology, business and design, Wiesmar, koji nije
stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Container Terminal
Operation.
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na
razdoblje od dvije akademske godine uzastopno, u akademskoj godini 2018./2019.
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje
kvalitete na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
doc. dr. sc. Marinko Maslarić
Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom
studiju „Pomorstvo“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku Marinku Maslariću sa
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, koji nije stekao znanstveno–nastavno
zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Analitika lanaca opskrbe.
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na
razdoblje od dvije akademske godine uzastopno, u akademskoj godini 2018./2019.
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje
kvalitete na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“.
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IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 19. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije Odjela za fiziku za razdoblje od
2018. 2020.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.

Daje se suglasnost na Strategiju razvoja Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci za razdoblje
2018./2020.
Cjeloviti tekst Strategije razvoja Odjela za fiziku sastavni je dio ove Odluke i čini njen privitak.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 20. Suglasnost Rektorici Sveučilišta i Dekanici Građevinskog fakulteta za
sklapanje Ugovora o osnivanju prava plodouživanja dijela zgrade Fakulteta
zabilježene kao pripadak prava građenja na k. č. br. 1438 upisanoj u z.k.
ul. 3993 k.o. Sušak, između Građevinskog fakulteta i Sveučilišta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU:
I.

II.
III.

Senat daje suglasnost prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici Sveučilišta u Rijeci i izv.
prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić, dekanici Građevinskog fakulteta za sklapanje Ugovora o
osnivanju prava plodouživanja dijela zgrade Fakulteta zabilježene kao pripadak prava građenja
na k. č. br. 1438 upisanoj u z.k. ul. 3993 k.o. Sušak, između Građevinskog fakulteta i Sveučilišta.
Nacrt Ugovora o osnivanju prava plodouživanja čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 21. Razno
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija obavijestila je članove Senata kako će se sjednica Senata
u rujnu, iznimno, održati četvrti utorak odnosno 25. rujna 2018. godine te zahvalila svima na doprinosu
i zaključila 17. sjednicu Senata.
Zapisnik sastavila
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
Rijeka 26. rujna 2018.
KLASA: 003-01/18-03/01
URBROJ: 2170-57-01-18-19

rektorica
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
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