
 
NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

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

 2. 
 3. 
 4. 
 5.  
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.     

izv. prof. art. Letricija Linardić 
izv. prof. dr. sc. Saša Žiković 
izv. prof. dr. sc. Greta Krešić 
prof. dr. sc. Daniela Malnar 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra  
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina  
izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić 
izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić 
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
prof. dr. sc. Dean Crnković                    
Dinko Jurjević, mr. sig. 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 

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

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19. 
20. 
21. 
22.
23. 

Pegi Pavletić 
Teodora Milošević 
Dora Nikola 
Aleksandar Šušnjar 
Nadija Čekolj 

studentica Odjela za biotehnologiju 
studentica Tehničkog fakulteta 
studentica Pravnog fakulteta 
student  Filozofskog fakulteta 
studentica Filozofskog fakulteta  

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:  

 prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić zamjenica predstavnice Nezavisnog sindikata znanosti i 
visokog obrazovanja 

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
- 

izv. prof. dr. sc. Alen Host 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
prof. dr. sc. Alan Šustić 

dekan Ekonomskog fakulteta 
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 

 

 

6. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  17. listopada 2017. 9:00 h 

REKTORAT SVEUČILIŠTA (SALA 
SENATA, II. KAT), TRG BRAĆE 
MAŽURANIĆA 10, RIJEKA 
 

 

SASTANAK JE 
SAZVAO 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

VODITELJ 
prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

ZAPISNIČARKA Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
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Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

 prof. dr. sc. Sanja Barić 

 prof. dr. sc. Goran Turkalj 

 izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. 

 Ana Tomaško Obradović 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 

prorektorica za studije i studente 
prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturu 
prorektor za financije 
glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
Ured rektorice 
zapisničarka 

 

Utvrđuje se da je na sjednici do točke Dnevnog reda 4.1. Potvrda izbora članova Senata iz redova 
studenata Sveučilišta u Rijeci (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski doktorski studij) prisutno 
15 članova Senata s pravom glasa, a iza navedene točke, po potvrdi izbora članova Senata iz redova 
studenata, 20 članova Senata s pravom glasa. 
 

Točka 1.  Usvajanje Dnevnog reda 
 
Točka Dnevnog reda 11.3. nadopunjena je točkom ''11.3.a Odluka o razrješenju člana Upravnog 
vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. Irvina Lukežića, na osobni zahtjev'', a točka 11.4. točkom 
''11.4.a Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka izv. prof. dr. sc. 
Lidije Bilić-Zulle''. U okviru točke 8. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih 
profesora/ice iza točke 8.4. dodana je nova točka ''8.5. izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, Medicinski 
fakultet, 5 godina'', slijedom čega je točka 8.5. postala točka 8.6. Slijedom izmjena utvrđen je sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. 
Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Senata održane dana 19. rujna 2017. godine i 1. i 2. 
elektroničke sjednice Senata  

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Potvrda izbora novih članova Senata: 

4.1. 
iz redova studenata Sveučilišta u Rijeci (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski 
doktorski studij) 

 - iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

4.2. Fakulteta zdravstvenih studija 

4.3. Odjela za matematiku 

4.4. Odjela za informatiku 

5. 
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i 
imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga 

5.1. 
prof. dr. sc. Branko Blažević, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

5.2. 
prof. dr. sc. Vidoje Vujić, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
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6. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz redova predstavnika studenata 

7. 
Potvrda izbora prof. dr. sc. Mladena Petravića za pročelnika Odjela za fiziku u mandatnom 
razdoblju 2017. – 2020. 

8. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice 

 - u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice 

8.1. prof. dr. sc. Mario Pečarić, Ekonomski fakultet, trajno 

8.2. izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić, Pravni fakultet, 5 godina 

8.3. izv. prof. dr. sc. Dražen Cuculić, Medicinski fakultet, 5 godina 

8.4. izv. prof. dr. sc. Branka Blagović, Medicinski fakultet, 5 godina 

8.5. Izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, Medicinski fakultet, 5 godina 

 - u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 

8.6. izv. prof. dr. sc. Matej David, Pomorski fakultet, 5 godina 

9. 
Nastavak rada nakon 65. godine života u akademskoj godini 2018./2019. 
- prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., Medicinski fakultet 

10. Opći akti Sveučilišta i sastavnica: 

10.1. 
Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika  Sveučilišta u Rijeci - 
otvaranje javne rasprave 

10.2. Suglasnost na Pravilnik unutarnjem redu Sveučilišne knjižnice Rijeka 

10.3. Donošenje Strategije upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci 

11. Razrješenja/imenovanja  

 - Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 

11.1. 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka prof. dr. sc. Zlatana 
Cara, na prijedlog rektorice 

11.2. 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka prof. dr. sc. Alena 
Ružića 

 - Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka 

11.3. 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. Zdravka 
Lenca, na osobni zahtjev 

11.3.a 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. Irvina 
Lukežića, na osobni zahtjev 

11.4. 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. Marine 
Vicelja Matijašić 
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11.4.a 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka izv. prof. dr. sc. 
Lidije Bilić-Zulle 

11.5. 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka iz redova 
predstavnika studenata 

11.6. 
Odluka o imenovanju novih članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Sveučilišta u Rijeci 

11.7. Odluka o imenovanju novih članova Vijeća časti 

11.8. Odluka o imenovanju novih članova Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje 

12. Studijski programi: 

12.1. 
Prijedlog odluka o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog sveučilišnog 
studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ za zimski 
semestar akademske godine 2017./2018.   

12.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskoga 
sveučilišnog (doktorskog) studija Medicinska kemija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u 
Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

13. Cjeloživotno obrazovanje 

13.1. 
Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Mladi u suvremenom 
društvu“ Filozofskog fakulteta u Rijeci 

13.2. 
Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Slikanje portreta“  
Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci 

13.3. 
Prijedlog odluke izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Online 
marketing“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

14. Nadopuna plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 

15. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 

15.1. Računalni program za provjeru izvornosti studentskih i znanstvenih radova 

15.2. Studija izvodljivosti za projekt prenamijene nebodera HŽ-a u studentski smještaj i hostel 

15.3. Obilježavanje 390. godišnjice osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci 

15.4. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2016 i 2017. 

16. 
Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje 
troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine 

17. Prijedlog Odluke o prestanku Kampusa d.o.o. 

18. Suglasnost Senata na pravne radnje iznad 500.000,00 kuna 

18.1. Ugovor o pravima i obvezama na projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)  

18.2. 
Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ projekt, 
Razvoj novih protumikrobnih fotosenzibilizatora za kliničku i sanitarnu primjenu, voditelja 
dr. sc. Igora Juraka i dr. sc. Nele Malatesti, Odjel za biotehnologiju 
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18.3. 
Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ projekt, 
Dobivanje proizvoda visoke vrijednosti biološkim tretmanom tehnološkog otpada nastalog 
proizvodnjom glinice, voditelja dr. sc. Deana Markovića, Odjel za biotehnologiju 

18.4. 

Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ projekt, 
Multimodalno pretkliničko testiranje novih pristupa liječenju mozga i kralježnične moždine 
nakon oštećenja, voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović i doc. dr. Ivane 
Munitić, Odjel za biotehnologiju 

18.5. 
Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ projekt, 
Partnerstvo za razvoj naprednih PET i SPECT uređaja voditelja, doc. dr. sc. Darka 
Mekterovića, Odjel za fiziku 

18.6. 
Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ projekt, 
Nova generacija projektnih metoda za pomorske konstrukcije s uslugom u oblaku, voditelja 
prof. dr. sc. Zlatana Cara, Centar za napredno računanje i modeliranje 

18.7. 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s više korisnika u okviru programa 
ERASMUS+ po natječaju za Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva u području općeg 
obrazovanja u natječajnoj godini 2017. za projekt „Games for Learning Algorithmic 
Thinking - GLAT“ – broj projekta: 2017-1-HR01-KA201-035362 voditeljice prof. dr. sc. 
Nataše Hoić-Božić, Odjel za informatiku 

19.  
Usvajanje izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena Sveučilišne knjižnice Rijeka 

20. Razno 

 
 

Točka 2.  Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Senata održane dana 19. rujna 2017. 
godine i 1. i 2. elektroničke sjednice Senata 

 
Zapisnici s 5. sjednice Senata i 1. i 2. elektroničke sjednice Senata usvojeni su većinom glasova 
(jedan član Senata – suzdržan). 
 

Točka 3.  Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 
 
Rektorica i prorektori iznijeli su svoja izvješće kroz nekoliko točaka: 

1. Održana sjednica Rektorskog zbora RH – rektorica je izvijestila o raspravi o izradi nacrta 
prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i pratećeg 
Pravilnika o dopusnici te u tu svrhu formiranog odgovarajućeg tijela. U novom sastavu MZO-a 
predmetni zakon se dorađuje na temelju ranije izrađenog nacrta, a najavljeno je da bi rasprava 
mogla biti zaključena u ožujku.  
Na sjednici Rektorskog zbora prihvaćen je prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
koju je pripremilo Povjerenstvo Rektorskoga zbora RH za tumačenje i izradu prijedloga izmjena 
i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja, a nakon savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću provedenog u razdoblju od 20. lipnja do 17. srpnja 2017., a koji se upućuje 
Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 
Članovi Rektorskog zbora kontinuirano raspravljaju o kadrovskim pitanjima; postoje veliki 
prijepori oko financiranja odnosno sredstava koje Vlada RH ulaže u znanost i visoko 
obrazovanje, koja su daleko ispod prosjeka Europske Unije. Dogovoren je sastanak s 
predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem s ciljem zagovaranja većih izdvajanja.  
Rektorica je izvijestila o posebnom sastanku s ministricom prof. dr. sc. Blaženkom Divjak po 
pitanju obračunskih koeficijenata. U novom proračunu koji je u izradi bit će jasniji položaj 
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sveučilišta, kao i koja će biti daljnja politika MZO-a vezana uz koeficijente. Nakon dopisa MZO-
a u vezi s obračunskim koeficijentima iz lipnja nije bilo daljnjih proboja, ali se ne očekuje 
rješavanje situacije na način da se obračunski koeficijenti poravnaju odnosno balansiraju u 
odnosu na one koji su trošili više ili netransparentno. U novom prijedlogu proračuna uzet će se 
u obzir rast osnovnice plaća te će za odgovarajući postotak biti povećan cjelokupni iznos plaća. 
Navedena povećanja ne predstavljaju nova sredstva za razvoj već će se pokrivati nedostaci koje 
su rezultirali probojem.  

2. Izveden prvi dio programa ''Governance and Stategic Management in HE'' te najava drugog 
dijela u veljači 2018. godine. 

3. Formiranje Povjerenstva za analizu stanja i razvoj Odjela za biotehnologiju nastavno na 
nalaze tvrtke Deloitte. S obzirom na to da je Odjel za biotehnologiju jedna od najmlađih te 
istovremeno jedna od najbrže rastućih sastavnica Sveučilišta, susreće se s organizacijskim i 
financijskim izazovima te je u tom smislu potrebno analizirati stanje i poslovanje Odjela u 
kontekstu organizacije i ustrojstva, znanstvene i nastavne djelatnosti, korištenja opreme i 
prostorne infrastrukture, financijska pitanja i komercijalizaciju opreme te izradom mjera 
spriječiti daljnje generiranje manjka prihoda i stvoriti preduvjete za samoodrživost Odjela. 

4. Formiranje Organizacijskog obora za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci (najava 
formiranja Znanstvenog odbora) - priprema se niz aktivnosti u vezi s obilježavanjem 45. 
obljetnice Sveučilišta koje se neće održavati samo u jednom tjednu već kroz cijelu godinu u 
cilju povećanja vidljivosti Sveučilišta. Program vode prorektor za znanost izv. prof. dr. Alen 
Ružić i prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić.  

5. Prijedlog plana posjeta uprave Sveučilišta u Rijeci stručnim vijećima sastavnica u svrhu 
unapređenja komunikacije između Uprave i članova stručnih vijeća pojedinih sastavnica te 
predstavljanja članova uprave, razmjene stavova i rasprave o daljnjem razvoju te prioritetima 
Sveučilišta. 

6. Internacionalizacija – održano je niz aktivnosti, posjeta i putovanja (radni ručak s 
veleposlanicima SAD-a, Austrije, Mađarske, Slovenije, Italije i Slovačke, Zagreb, 20. rujna, 
sudjelovanje na konferenciji Konzorcija zemalja Središnje i Istočne Europe i Kine, Novi sad, 21.- 
23. rujna, sastanak s Izvršnim odborom i Savjetom Interuniverzitetskog centra - Dubrovnik, 
Dubrovnik 13. - 14. listopada) 

7. STIFF - međunarodni studentski filmski festival, 19. – 22. listopada 2017. godine. 
Članovi Senata su izvješteni o programu studentskog festivala kojeg organizira SKC.   

8. Prezentacija pod nazivom ''Prema 2020. godini - povećanje vidljivosti riječkog sveučilišta'' 
održat će se 20. listopada 2017. godine na prijedlog ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka 
Senke Tomljanović, više knjižničarke i u koordinaciji prorektora za znanost izv. prof. dr. sc. 
Alena Ružića; predstavnici tvrtke Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters) kroz prezentaciju 
će prikazati alat InCites za evaluaciju istraživačkog rada, koji se temelji na podatcima o 
citiranosti i omogućuje znanstveno-istraživačkim ustanovama da analiziraju svoju znanstvenu 
produktivnost i uspoređuju je širom svijeta na svim organizacijskim razinama – individualnog 
istraživača, institucije, časopisa, znanstvene discipline, na nacionalnoj ili međunarodnoj razini.  

9. Sudjelovanje prorektorice Barić i prorektora Ružića na Alpe-Adria Rektorskoj konferenciji u 
Trstu; najava Rijeke kao domaćina konferencije za  studente doktorskih studija 2019. godine 
te organizacije dviju konferencija u 2018. s obzirom na to da Sveučilište te godine predsjedava 
AARC-om 

10. Izvješće o upisima u akademsku godinu 2017./2018.  
11. Izvješće o UNIRI znanstvenim potporama; u tijeku je izvještavanje sastavnica o neutrošenim 

sredstvima po pojedinim projektima iz čega će uslijedi konačni obračun iznosa i isplata.  
12. Najava radionice za članove Senata – definiranje strateških ciljeva Sveučilišta s obzirom na 

Analizu petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta 2010. – 2015., preporuke 
temeljene na analizi financijskog položaja i financijskog poslovanja i održivosti organizacijskih 
rješenja i strateških razvojnih opcija Sveučilišta u Rijeci tvrtke Deloitte, zaključke završnih 
izvješća o provedbi Strategije SuRi u protekle tri godine, i uzimajući u obzir važnost interakcije 
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s poslovnim sektorom i poboljšanja percepcije o dostupnosti i kvaliteti obrazovanja radi, 
posljedično, povećanja konkurentnosti regije. 

 

Točka 4. Potvrda izbora novih članova Senata: 
 

4.1.  iz redova studenata Sveučilišta u Rijeci (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski 
doktorski studij) 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor sljedećih članova Senata Sveučilišta u Rijeci i njihovih zamjenika kako slijedi: 
iz redova preddiplomskih i diplomskih studija: 

 Pegi Pavletić, studentica Sveučilišnog odjela za biotehnologiju te zamjenik Dominik 
Grdić, student Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci; 

 Teodora Milošević, studentica Tehničkog fakulteta u Rijeci te zamjenik Marko Mesarić, 
student Tehničkog fakulteta; 

 Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta u Rijeci te zamjenica Ema Karmelić, 
studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

iz redova poslijediplomskih studija: 

 Robert Doričić, student Medicinskog fakulteta u Rijeci te zamjenica Nadja Čekolj, 
studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci; 

 Aleksandar Šušnjar, student Filozofskog fakulteta u Rijeci te zamjenik Tomislav Čop, 
student Filozofskog fakulteta u Rijeci 

II. Članovi Senata iz točke I. ove odluke imenuju se na mandatno razdoblje za akademsku godinu 
2017./2018. odnosno do isteka statusa studenta. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 
 

4.2.  Fakulteta zdravstvenih studija 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med., dekana Fakulteta zdravstvenih studija, 
za člana Senata iz redova znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta 
zdravstvenih studija. 

II. Mandat imenovanog člana Senata iz točke I. ove Odluke počinje teći od dana 19. prosinca 2017. 
godine i traje do isteka njegovog dekanskog mandata. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

4.3.  Odjela za matematiku 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Deana Crnkovića, za člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci, Odjela za matematiku. 

II. Mandat imenovanog člana Senata iz točke I. ove Odluke počinje teći od dana 20. prosinca 2017. 
godine i traje do isteka njegovog pročelničkog mandata. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

4.4.  Odjela za informatiku 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Patrizie Poščić, pročelnice Odjela za informatiku za članicu 
Senata iz redova znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku. 

II. Mandat imenovane članice Senata iz točke I. ove Odluke počinje teći od dana 20. prosinca 
2017. godine i traje do isteka njezinog pročelničkog mandata. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 5. Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga 

 
Rektorica je obrazložila ukratko prijedloge i najavila, s obzirom na interes i potrenu, izmjene Statuta u 
smislu mogućnosti imenovanja većeg broja professora emeritusa na godišnjoj razini od onog trenutno 
predviđenog Statutom te konstatirala da će dodjelom počasnog zvanja professor emeritus dvojici 
kandidata kvota za 2017. godinu biti popunjena. 
 

5.1.   prof. dr. sc. Branko Blažević, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, prof. 
dr. sc. Branku Blaževiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: 

 Prof. dr. sc. Ivo Družić, redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u 
Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu – predsjednik, 

 Prof. dr. sc. Milena Peršić, redovita profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci – članica, 

 Prof. dr. sc. Đuro Benić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu 
za ekonomiju i poslovnu ekonomiju – član,  

koje je dužno izraditi stručno izvješće s ocjenom, mišljenjem i prijedlogom za dodjelu počasnog 
zvanja prof. dr. sc. Branku Blaževiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te ga dostaviti Senatu Sveučilišta u Rijeci u 
roku od 30 dana od primitka ove Odluke.  

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

5.2.  prof. dr. sc. Vidoje Vujić, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, 
prof. dr. sc. Vidoju Vujiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu:  

 Prof. emeritus Ivanka  Avelini Holjevac, Sveučilište u Rijeci - Fakultet za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu Opatija – predsjednica, 

 Prof. dr. sc. Nada Karaman Aksentijević, redovita profesorica u trajnom zvanju 
Sveučilište u Rijeci - Ekonomski fakultet Rijeka – članica, 

 Prof. dr. sc. Marko Kolaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet Zagreb – član, 
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koje je dužno izraditi stručno izvješće s ocjenom, mišljenjem i prijedlogom za dodjelu 
počasnog zvanja prof. dr. sc. Vidoju Vujiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u 
mirovini, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te ga dostaviti Senatu 
Sveučilišta u Rijeci u roku od 30 dana od primitka ove Odluke.  

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 6.  Prijedlog Odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz redova 
predstavnika studenata 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Za člana Sveučilišnog savjeta iz redova predstavnika studenata, na prijedlog Studentskog 
zbora Sveučilišta u Rijeci, imenuje se Mateo Rudan, student Pomorskog fakulteta. 

II. Mandat imenovanom iz točke 1. ove Odluke traje jednu (1) godinu odnosno do isteka 
statusa studenta. 

III. Odluka Senata (KLASA: 003-01/16-03/02; URBROJ: 2170-57-01-16-370, od 25. listopada 
2016. godine), stavlja se van snage, stupanjem na snagu ove Odluke.  

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 7.  Potvrda izbora prof. dr. sc. Mladena Petravića za pročelnika Odjela za 

fiziku u mandatnom razdoblju 2017. – 2020. 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se Odluka Vijeća Odjela za fiziku (KLASA: 602-04/17-01/69; URBROJ: 2170-57-003-
01-17-1, od 4. listopada 2017. godine) o izboru prof. dr. sc. Mladena Petravića za pročelnika 
Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci. 

II. Pročelnički mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 20. prosinca 2017. godine do 19. 
prosinca 2020. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Točka 8.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice 
 

- u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice  
 
8.1.  prof. dr. sc. Mario Pečarić, Ekonomski fakultet, trajno  

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. MARIA PEČARIĆA u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitog profesora, trajno, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, 
znanstvenog polja Ekonomija, znanstvene grane: Financije, na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom (50 %). 

II. Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
8.2.  izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić, Pravni fakultet, 5 godina  

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. DIONISA JURIĆA, izvanrednog profesora Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog 
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profesora iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Pravo, znanstvene 
grane: Trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora imenovani stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

8.3.  izv. prof. dr. sc. Dražen Cuculić, Medicinski fakultet, 5 godina  
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. DRAŽENA CUCULIĆA, dr. med., znanstvenog savjetnika, 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog  profesora iz 
znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske 
znanosti, znanstvene grane: Sudska medicina, na Katedri za sudsku medicinu i 
kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora imenovani stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

8.4.  izv. prof. dr. sc. Branka Blagović, Medicinski fakultet, 5 godina  
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. BRANKE BLAGOVIĆ, dipl. ing. kem. teh., znanstvene 
savjetnice, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice 
iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija, znanstvene 
grane: Molekularna biotehnologija, na Katedri za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice imenovana stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

8.5.  izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, Medicinski fakultet, 5 godina  
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. TEDIA CICVARIĆA, dr. med., znanstvenog savjetnika, u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora iz 
znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske 
znanosti, znanstvene grane: Kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s 
nepunim radnim vremenom - 10 sati tjedno. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora imenovani stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

- u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 
 

8.6  izv. prof. dr. sc. Matej David, Pomorski fakultet, 5 godina  
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. MATEJA DAVIDA, u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Tehnologija prometa i transport, znanstvene grane: Pomorski i riječni promet, na Zavodu za 
nautičke znanosti Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, bez sklapanja ugovora o radu. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora imenovani stječe na vrijeme od pet (5) 
godina. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 9.  Nastavak rada nakon 65. godine života u akademskoj godini 
2018./2019. 
 prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., Medicinski fakultet 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat potvrđuje Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 033-06/17-02/328; 
URBROJ: 2170-24-01-17-01/LJML, od 17. rujna 2017. godine) o zaključenju Ugovora o radu na 
određeno vrijeme od dvije (2) godine u akademskoj godini 2018./2019.  s dr. sc. Stipanom 
Jonjićem, dr. med., redovitim profesorom u trajnom zvanju, nakon navršenih 65 godina života, 
zbog iznimne potrebe za nastavkom njegova rada. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 10.  Opći akti Sveučilišta i sastavnica: 
 

10.1. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika  Sveučilišta u Rijeci 
- otvaranje javne rasprave 

 
Nakon provedene rasprave, Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci, koji 
čini sastavni dio ove Odluke, stavlja se na javnu raspravu. 

II. Javna rasprava biti će otvorena na SharePoint portalu Sveučilišta do 16. studenog 2017. 
godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

10.2. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem redu Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Daje se suglasnost Sveučilišnoj knjižnici Rijeka na Pravilnik o unutarnjem redu Sveučilišne 
knjižnice (KLASA: 012-03/17-02; URBROJ: 2170-04-01-17-6, od 10. listopada 2017. godine), koji 
čini sastavni dio ove Odluke.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

10.3. Donošenje Strategije upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat je suglasan da rektorica Sveučilišta donese Strategiju upravljanja rizicima Sveučilišta u 
Rijeci.  

II. Sastavni dio ove se Odluke je prijedlog Strategije upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci.  
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Točka 11. Razrješenja/imenovanja 
 

 - Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 
 

11.1.  Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka prof. dr. sc. 
Zlatana Cara, na prijedlog rektorice 

 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prof. dr. sc. Zlatan Car razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Studentskog Centra Rijeka. 
II. Postupak razrješenja dužnosti iz točke I. ove Odluke, pokrenut je na prijedlog rektorice. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

11.2.  Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka prof. dr. sc. 
Alena Ružića 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prof. dr. sc. Alen Ružić, prorektor za znanost Sveučilišta u Rijeci, imenuje se članom Upravnog 
vijeća Studentskog centra Rijeka. 

II. Manda imenovanog u točki I. ove Odluke traje do isteka mandata ranije imenovanog člana 
prof. dr. sc. Zlatana Cara, odnosno do 25. travnja 2018. godine. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

 - Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 

11.3. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. 
Zdravka Lenca, na osobni zahtjev 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prof. dr. sc. Zdravko Lenac razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice 
Rijeka.  

II. Postupak razrješenja dužnosti iz točke I. ove Odluke pokrenut je na osobni zahtjev prof. dr. sc. 
Zdravka Lenca. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

11.3.a   Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. 
Irvina Lukežića, na osobni zahtjev 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prof. dr. sc. Irvin Lukežić razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice 
Rijeka.  

II. Postupak razrješenja dužnosti iz točke I. ove Odluke pokrenut je na osobni zahtjev prof. dr. sc. 
Irvina Lukežića. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

11.4. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. sc. 
Marine Vicelja Matijašić 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
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I. Prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić imenuje se članicom Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice 
Rijeka. 

II. Mandat imenovane u točki I. ove Odluke traje do isteka mandata ranije imenovanog člana prof. 
dr. sc. Zdravka Lenca, odnosno do 23. svibnja 2018. godine. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

11.4.a  Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka izv. prof. dr. 
sc. Lidije Bilić-Zulle 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle imenuje se članicom Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka. 
II. Mandat imenovane u točki I. ove Odluke traje do isteka mandata ranije imenovanog člana prof. 

dr. sc. Irvina Lukežića, odnosno do 23. svibnja 2018. godine. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 

 
11.5. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka iz redova 

predstavnika studenata 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Ines Šoštarić, studentica Učiteljskog fakulteta u Rijeci imenuje se članicom Upravnog vijeća 
Sveučilišne knjižnice Rijeka iz redova predstavnika studenata Sveučilišta u Rijeci. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

11.6. Odluka o imenovanju novih članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. U Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci se na temelju prijedloga 
sastavnica Sveučilišta te Kolegija tajnika imenuju novi članovi: 

1. prof. dr. sc. Duško Pavletić (Tehnički fakultet), 
2. Sanja Heberling Dragičević (Sveučilišna knjižnica Rijeka), 
2. doc. dr. sc. Ana Jurasić (Odjel za matematiku), 
3. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić (Medicinski fakultet), 
4. doc. dr. sc. Nataša Erceg (Odjel za fiziku), 
5. izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić (Filozofski fakultet), 
6. Tanja Balać (Studentski centar Rijeka), 
7. doc. dr. sc. Željka Maglica (Odjel za biotehnologiju), 
8. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić (Odjel za informatiku), 
9.  izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu), 
10.  doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić (Građevinski fakultet), 
11.  Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. (Kolegij tajnika). 

II. Mandat imenovanim članovima iz točke I. ove Odluke traje 3 (tri) godine od dana imenovanja. 
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
11.7. Odluka o imenovanju novih članova Vijeća časti 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Imenuju se novi članovi i članice Vijeća časti, kako slijedi: 
1. prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 



14 

 

2. prof. dr. sc. Luka Zaputović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
3. prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
4. prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

II. Mandat članovima i članicama iz točke I. ove Odluke traje od 19. studenoga 2017. do 19. 
studenoga 2020 godine. 

III. Predsjednika Vijeća časti izabrat će između sebe članovi na prvoj sjednici. 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
11.8. Odluka o imenovanju novih članova Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. U Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog Rektora, imenuju 
se novi članovi kako slijedi: 
- prof. dr. sc. Branimir Pavković, Tehnički fakultet, 
- prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Građevinski fakultet, 
- izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, Odjel za biotehnologiju, 
- doc. dr. sc. Nela Malatesti, Odjel za biotehnologiju, 
- doc. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet, 
- prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
- doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, Pravni fakultet. 

II. Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš imenuje se predsjednicom Povjerenstva, a doc. dr. sc. 
Mihaela Matešić zamjenicom predsjednice Povjerenstva.  

III. Mandat članovima Povjerenstva započinje 24. studenog 2017. godine, traje 3 godine i može se 
obnoviti. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 12.  Studijski programi 
 

12.1. Prijedlog odluka o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog sveučilišnog 
studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ za 
zimski semestar akademske godine 2017./2018.   

 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija i prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja 
Barić obrazložile su prijedlog. Dekan Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Alen Jugović ističe veliki 
broj vanjskih suradnika s različitih sastavnica u predloženim izvedbenim planovima i postavlja pitanja 
koliko studij izvođen na predloženi način može biti profitabilan te poziva na neko novo promišljanje o 
studiju Politehnike u budućnosti. Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija pozdravlja svako 
drugo mišljenje koje ne pretpostavlja gašenje predmetnog studija. Konstatirano je i kroz rasprave na 
Senatu da za studij Politehnike postoji interes. Ističe da je ovaj program samoodrživ i da Sveučilište u 
njega ne ulaže nikakva dodatna financijska sredstva temeljem kojeg bi bilo koja sastavnica Sveučilišta 
bila uskraćena. Pokušava se naći rješenje za studij Politehnike, a da to nije gašenje studijskog programa 
za kojeg postoji interes i studenata i tržišta rada. Poznato je da je na studiju angažirano puno vanjskih 
suradnika, ali to je vrlo legitimno. Dekan Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Alen Jugović pojašnjava 
kako je htio ukazati na to da pojedini nastavnik na Pomorskom fakultetu ima veliku normu, a sada će 
veliku normu imati i na studiju Politehnike povezujući navedeno s eventualnim kontrolama, a i 
kvalitetom izvođenja nastave. Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić podsjeća da 
je situacija sa studijem Politehnike naslijeđena takva kakva jest i da je puna problema i zahvaljuje svima 
koji su dali suglasnost svojim nastavnicima da sudjeluju u radu studija. Razmišlja se o mogućnosti 
formiranja novog povjerenstva kako bi se promislilo kako dalje postupiti i utvrditi određene konkretne 
preporuke kojih bi se tada pridržavalo bez obzira na njihov sadržaj. Poznato je da postoji jako puno 
vanjskih suradnika pa svatko ima pravo komentara u vezi s predmetnim studijem jer mnoge sastavnice 
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doprinose mogućnosti održavanja studija. Glavna tajnica Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. podsjeća da 
je u tijeku natječaj za izbor dva docenta na predmetnom studiju te da će ga i to osnažiti. Rektorica prof. 
dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija konstatira kako je cilj ponovno otvoriti raspravu i utvrditi preporuke 
koje ćemo prihvatiti i usvojiti. Ako se i nakon dobivanja stava drugog povjerenstva ne bude moglo naći 
rješenje morati će se ozbiljno razmisliti što dalje. Posebno ističe kako i djelatnici i voditeljica studija 
ističu da postoji interes studenata za studijem, a i potreba na tržištu rada pa se slijedom toga i postavlja 
pitanje da li smo u mogućnosti suočiti se posljedicama gašenja studija. Dekanica Pravnog fakulteta 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić  postavlja pitanje da li se slijedom rasprave u tijeku prijedlog donošenja 
izvedbenih planova povlači s Dnevnog reda. Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija odgovara 
kako se prijedlog ne povlači s Dnevnog reda. Dekan Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Alen Jugović 
pojašnjava kako mu je namjera bila ukazati kako pojedini nastavnici Pomorskog fakulteta izvode 
nekoliko kolegija na studiju Politehnike, ali da će on u slučaju potrebe na, npr. specijalističkom studiju 
Pomorskog fakulteta, morati uskratiti danu suglasnost određenom nastavniku za izvođenje nastave na 
studiju Politehnike. Dovodi se u pitanje koliko nastavnik angažiran na tri kolegija na studiju Politehnike 
funkcionira na svojoj matičnoj ustanovi. Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija ističe kako 
slijedom navedenog moramo biti svjesni da za sada kadrovski resursi na sastavnicama postoje, ali da 
oni nisu beskonačni. Dekanica Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Jasna Pripić-Oršić ističe kako se radi o 
labilnom studiju koji ovisi o Sveučilištu i sastavnicama te da su sastavnice pristale na trenutno rješenje, 
ali kroz razuman period. Dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra izvještava da 
je na diplomski studij Politehnike upisano deset studenata i da se tu ne vidi pomak, a upravo za njima 
postoji potreba na tržištu rada, a ne za onima koji završe preddiplomski studij.  Prošle su tri godine od 
kada je studij prešao na Sveučilište, a Filozofski fakultet još uvijek ima preko pedeset studenata što 
ukazuje na jako slabu prolaznost. Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija podsjeća da je 
najprije Filozofski fakultet bio nositelj i izvoditelj studij Politehnike. Po reakreditaciji Filozofskog 
fakulteta prebačen je na Sveučilište kako Filozofski fakultet ne bi riskirao uskratu dopusnice s obzirom 
da studij Politehnike spada u znanstveno područje: Tehničkih znanosti. Imenovano je Povjerenstvo od 
članova Senata koje je zauzelo stav da treba zaustaviti upis studenata na studij. Zaključak je ipak bio 
da bi prekid upisa studenata odnosno kontinuiteta bio problematičan za studij te Sveučilište nastavlja 
voditi brigu o predmetnom studiju uz pomoć Filozofskog fakulteta. Ponavlja kako se Senat složio da se 
radi o studiju za koji postoji interes i studenata i potreba na  tržištu rada. U tom smislu ne treba žuriti 
jer najlakše je ugasiti studij, puno teže je naći rješenje, a treba na umu imati i nastavnike zaposlene na 
studiju Politehnike. Zamjenik pročelnice Odjela za matematiku prof. dr. sc. Dena Crnković ističe da je 
bio član spomenutog Povjerenstva i da prijedlog istog nije bio gašenje studija nego da se diplomski 
studij izvodi i dalje jer za taj kadar postoji potreba na tržištu rada, a da se preddiplomski studij u 
znanstvenom području: Tehničkih znanosti i u takvom obliku ugasi i da se otvori u znanstvenom 
području: Društvenih znanosti u suradnji s Odjelom za informatiku. Rektorica prof. dr. sc. Snježana 
Prijić-Samaržija podsjeća da bi u tom slučaju došlo do neke vrste diskontinuiteta. Raspravljalo se tko 
bi u znanstvenom području: Društvenih znanosti prihvatio predmetni studij i utvrdilo se da nitko nije 
zainteresiran s obzirom da bi to dovelo do određenih institucijskih problema. Za formiranje odjela ne 
postoje uvjeti te studij i dalje ostaje na Sveučilištu. Utvrđuje da se kroz ovu točku Dnevnog reda donose 
izvedbeni planovi kao i da su studenti već upisani te da je jasno što članovi Senata kroz rasprave o 
predmetnom studiju žele poručiti, ali i da vrijedi uložiti truda da bi se vidjelo što učiniti dalje. Nakon 
provedene rasprave,  
Senat je nakon rasprave većinom glasova (jedan suzdržan) donio sljedeće ODLUKE: 

- o donošenju izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ za zimski 
semestar (I., III. i V.) akademske godine 2017./2018. 
 

I. Donosi se izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ za zimski 
semestar (I., III. i V.) akademske godine 2017./2018. u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.   

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.    
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- o donošenju izvedbenog plana nastave diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ 
za zimski semestar (I. i III.) akademske godine 2017./2018. 
 

I. Donosi se izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika i informatika“ 
za zimski semestar (I. i III.) akademske godine 2017./2018. u tekstu koji čini sastavni dio ove 
Odluke.   

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.    
 

12.2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskoga 
sveučilišnog (doktorskog) studija Medicinska kemija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta 
u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je nakon rasprave jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) 
studija Medicinska kemija kojima studij postaje zajednički studij Odjela za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

II. Senat utvrđuje da je nositelj zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Medicinska kemija Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, a izvoditelji Odjel za 
biotehnologiju i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

III. Obrazac izmjena i dopuna nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio. 
IV. 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 biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i 
dopune unijeti u bazu MOZVAG. 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 13.  Cjeloživotno obrazovanje 
 

13.1. Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Mladi u 
suvremenom društvu“ Filozofskog fakulteta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Mladi u suvremenom društvu“ Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
13.2. Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Slikanje portreta“  

Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Slikanje portreta“ akademije primijenjenih 
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. 

II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
13.3. Prijedlog odluke izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Online 

marketing“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci 
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Donose se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Online marketing“ na 
sljedeći način: 

 mijenja se trajanje programa s 24 na 30 sati, 

 upisnina se s 1.520,00 kn+ PDV povećava na iznos od 2.100,00 kn +PDV  po polazniku. 
II. Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 14.  Nadopuna plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Usvaja se popis prijavljenih izdanja Sveučilišta koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti 
za 2017. godinu: 

 

R.br. AUTORI/UREDNICI SASTAVNICA NASLOV DJELA KATEGORIJA 
DJELA 

NAKLADA 

1. Autorice: prof. dr. 
sc. Dragica 
Bobinac, izv. prof. 
dr. sc. Tamara Šoić 
Vranić i prof. dr. 
sc. Sanja Zoričić 
Cvek 

Medicinski 
fakultet u Rijeci 

Sustavna i 
topografska 
anatomija glave i 
vrata 

nastavna 
skripta 

200 
tiskanih 

primjeraka 

2. Autor: doc. dr. sc. 
Tomislav Galović 

Ekonomski 
fakultet u Rijeci 

Putevima krupnog 
kapitala i 
globalizacije 

znanstvena 
knjiga  

100 
tiskanih 

primjeraka 
i e-izdanje 

3. Autorice: doc. dr. 
sc. Nela Malatesti i 
mr. sc. Ana 
Filošević 

Odjel za 
biotehnologiju 
Sveučilišta u 
Rijeci 

Praktikum organske 
kemije za studente II. 
godine 
preddiplomskog 
studija 
„Biotehnologija i 
istraživanje lijekova 

udžbenik e-izdanje 

4. Autori: doc. dr. sc. 
Karlo Wittine, 
prof. dr. sc. 
Mladen Mintas i 
dr. sc. Zoran 
Štefanić 

Odjel za 
biotehnologiju 
Sveučilišta u 
Rijeci 

Novi lijekovi protiv 
raka 

udžbenik 200 
tiskanih 

primjeraka  

5. Autor: prof. dr. sc. 
Boris Obsieger 

Tehnički fakultet 
u Rijeci 

Polarizirano svjetlo, 
interferometri i 
polariskopi 

udžbenik 500 
tiskanih 

primjeraka 

6. Autor: doc. dr. sc. 
Tomislav Senčić 

Tehnički fakultet 
u Rijeci 

Toplinski strojevi i 
uređaji – zbirka 
zadataka 

udžbenik 500 
tiskanih 

primjeraka 

 
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Točka 15. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 
 

15.1. Računalni program za provjeru izvornosti studentskih i znanstvenih radova 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću 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) 

3 %-17-19 
izv. prof. dr. sc. Lado 
Kranjčević 

Računalni program 
za provjeru 
izvornosti 
studentskih i 
znanstvenih radova 

187.500,00 187.500,00 

 
II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

15.2. Studija izvodljivosti za projekt prenamijene nebodera HŽ-a u studentski smještaj i hostel 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću 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) 

3 %-17-20 
izv. prof. dr. sc. Alen 
Host 

Studija izvodljivosti 
za projekt 
prenamijene 
nebodera HŽ-a u 
studentski smještaj 
i hostel 

30.000,00 30.000,00 

 
II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

15.3. Obilježavanje 390. godišnjice osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću 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) 

3 %-17-21 
mr. sc. Orieta 
Lubiana 

Obilježavanje 390. 
godišnjice 
osnivanja knjižnice 
isusovačkog 
kolegija u Rijeci 

10.500,00 10.500,00 

 
II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



19 

 

 15.4. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2016 i 2017. 
 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću 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) 

3 %-17-22 doc. dr. sc. Iva Rinčić 

Godišnja obveza 

Sveučilišta u Rijeci u 

skladu s člankom 7. 

Statuta Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci 

200.000,00 200.000,00 

 
II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 16. Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava 
za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2017./2018. godine 

 
Po provedenoj raspravi, Senat je zbog nepostizanja potrebne natpolovične većine (devet članova 
Senata glasovalo je za model A, devet članova Senata glasovalo je za model B, dva člana Senata bila su 
suzdržana) donio sljedeći ZAKLJUČAK:  
 
Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini učešća o raspodjeli sredstava za financiranje troškova 
studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine s predloženim 
modelom A i B uvrstiti će se na Dnevni red sljedeće sjednice Senata s obzirom da na ovoj sjednici nije 
donesena Odluka natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Senata. 
 

Točka 17. Prijedlog Odluke o prestanku Kampusa d.o.o. 
 
Senat je nakon provedene rasprave jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat utvrđuje da društvo ''Kampus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge'' upisano 
u Registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040266320, OIB: 52696534334 sa sjedištem Radmile 
Matejčić 2, Rijeka, prestaje s radom uslijed nedostatka poslovnog interesa za daljnjim 
poslovanjem. 

II. Ovlašćuje se rektorica Sveučilišta u Rijeci da provede sve radnje za pokretanje i dovršetak  
likvidacije u ime osnivača društva. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 18. Suglasnost Senata na pravne radnje iznad 500.000,00 kuna 
 

18.1. Ugovor o pravima i obvezama na projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-
ZOO) 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici Sveučilišta za poduzimanje 
potrebnih pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 500.000,00 kn, za potpisivanje 
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Ugovora o pravima i obvezama na projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), 
koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

18.2. Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ 
projekt, Razvoj novih protumikrobnih fotosenzibilizatora za kliničku i sanitarnu 
primjenu, voditelja dr. sc. Igora Juraka i dr. sc. Nele Malatesti, Odjel za biotehnologiju 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na Sporazum o partnerstvu po natječaju ''Ulaganje u znanost i 
inovacije – Prvi poziv'' za projekt, Razvoj novih protumikrobnih fotosenzibilizatora za kliničku i 
sanitarnu primjenu, voditelja dr. sc. Igora Juraka i dr. sc. Nele Malatesti s Odjela za 
biotehnologiju. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

18.3. Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ 
projekt, Dobivanje proizvoda visoke vrijednosti biološkim tretmanom tehnološkog 
otpada nastalog proizvodnjom glinice, voditelja dr. sc. Deana Markovića, Odjel za 
biotehnologiju 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na Sporazum o partnerstvu po natječaju ''Ulaganje u znanost i 
inovacije – Prvi poziv'' za projekt, Dobivanje proizvoda visoke vrijednosti biološkim tretmanom 
tehnološkog otpada nastalog proizvodnjom glinice, voditelja dr. sc. Deana Markovića s Odjela 
za biotehnologiju. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

18.4. Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ 
projekt, Multimodalno pretkliničko testiranje novih pristupa liječenju mozga i 
kralježnične moždine nakon oštećenja, voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić 
Pejatović i doc. dr. Ivane Munitić, Odjel za biotehnologiju 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na Sporazum o partnerstvu po natječaju ''Ulaganje u znanost i 
inovacije – Prvi poziv'' za projekt, Multimodalno pretkliničko testiranje novih pristupa liječenju 
mozga i kralježnične moždine nakon oštećenja, voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić 
Pejatović i doc. dr. Ivane Munitić s Odjela za biotehnologiju. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

18.5. Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ 
projekt, Partnerstvo za razvoj naprednih PET i SPECT uređaja voditelja, doc. dr. sc. Darka 
Mekterovića, Odjel za fiziku 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na Sporazum o partnerstvu po natječaju ''Ulaganje u znanost i 
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inovacije – Prvi poziv'' za projekt, Partnerstvo za razvoj naprednih PET i SPECT uređaja voditelja 
doc. dr. sc. Darka Mekterovića s Odjela za fiziku. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

18.6. Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ 
projekt, Nova generacija projektnih metoda za pomorske konstrukcije s uslugom u 
oblaku, voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara, Centar za napredno računanje i modeliranje 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na Sporazum o partnerstvu po natječaju ''Ulaganje u znanost i 
inovacije – Prvi poziv'' za projekt, Nova generacija projektnih metoda za pomorske konstrukcije 
s uslugom u oblaku, voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara, Centar za napredno računanje i 
modeliranje. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

18.7. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s više korisnika u okviru programa 
ERASMUS+ po natječaju za Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva u području općeg 
obrazovanja u natječajnoj godini 2017. za projekt „Games for Learning Algorithmic 
Thinking - GLAT“ – broj projekta: 2017-1-HR01-KA201-035362 voditeljice prof. dr. sc. 
Nataše Hoić-Božić, Odjel za informatiku 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta iznad 
iznosa od 500.000,00 kn na sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt 
s više korisnika u okviru programa ERASMUS+ po natječaju za Ključnu aktivnost 2 – Strateška 
partnerstva u području općeg obrazovanja u natječajnoj godini 2017. za projekt „Games for 
Learning Algorithmic Thinking - GLAT“  voditeljice prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić s Odjela za 
informatiku. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Točka 19. Usvajanje izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 

I. Senat daje suglasnost na izmjenu i dopunu Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2017. godinu Sveučilišne knjižnice Rijeka, prema tablici u privitku 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 20. Razno 
 
Nakon obraćanja dekanice Pravnog fakulteta, dekanice Građevinskog fakulteta i dekanice Akademije 
primijenjenih umjetnosti rektorica je podsjetila da će se 30. listopada održati cjelodnevna radionica 
Senata na kojoj će se analizirati i definirati prioriteti po kojima će se kasnije postupati. U prvom dijelu 
radionici bit će održane prezentacije Borisa Popovića, člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj i predsjednika Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka, 
Gordana Kožulja, predstavnika tvrtke Deloitte, pomoćnika rektorice za strategiju i ljudske resurse prof. 
dr. sc. Zorana Sušnja te same rektorice koja će predstaviti sažetak reakreditacijskog procesa u proteklih 
pet godina. Nakon ručka održat će se prezentacija prioriteta uprave nakon čega će uslijediti rasprava i 
donošenje zaključaka.  
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Zapisnik sastavila Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
 
 
U Rijeci 17. listopada  2017. godine 
KLASA: 003-01/17-03/03 
URBROJ: 2170-57-01-17-10                     
 
   rektorica 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v. r. 
 


