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

rektorica Sveučilišta u Rijeci

Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci:
2. izv. prof. art. Letricija Linardić
3. prof. dr. sc. Alen Host
prof. dr. sc. Sandra Janković,
4. prof. dr. sc. Alan Šustić
5. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
6. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
7. izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
8.
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
doc. dr. sc. Petra Pejić Papak.
9.
izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić
10. prof. dr. sc. Mladen Petravić
11. izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
12. prof. dr. sc. Dean Crnković
13. Dinko Jurjević, mr. sig.
Orietta Lubiana

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
dekan Ekonomskog fakulteta
pomoćnica dekanice FMTU za međunarodne studije.
dekan Fakulteta zdravstvenih studija
dekanica Filozofskog fakulteta
dekanica Građevinskog fakulteta
prodekan Medicinskog fakulteta
dekan Pomorskog fakulteta
prodekanica Pravnog fakulteta
dekanica Tehničkog fakulteta
prodekanica Učiteljskog fakulteta
v.d. pročelnika Odjela za biotehnologiju
pročelnik Odjel za fiziku
pročelnica Odjela za informatiku
pročelnik Odjela za matematiku
ravnatelj Studentskog centra
voditeljica Služe za odnose s javnošću SVKRI

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:
14. Pegi Pavletić
studentica Odjela za biotehnologiju
15. Marko Mesarić
student Tehničkog fakulteta
16 Ines Šoštarić
studentica Učiteljskog fakulteta
17. Nada Čekolj
student Medicinskog fakulteta

Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:
predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog
 prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić
obrazovanja
Odsutni članovi Senata:
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
izv. prof.. dr. sc. Lidija Vujičić

dekanica Učiteljskog fakulteta
dekan Medicinskog fakulteta
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost.
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-

prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
Senka Tomljanović, viša knjižničarka
Robert Doričić
Tomislav Čop

dekanica Pravnog fakulteta
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka
student Medicinsko fakulteta
student Filozofskog fakulteta

Pored članova Senata sjednici su bili nazočni:
 prof. dr. sc. Sanja Barić
prorektorica za studije i studente
 prof. dr. sc. Senka Maćešić
prorektorica za informatizaciju i organizaciju
 prof. dr. sc. Davor Vašiček
prorektor za financije i poslovanje
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.
glavna tajnica Sveučilišta,
 Željka Ljutić, mag. oec.
Ured rektorice
 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
zapisničarka
 prof. dr. sc. Damir Zec*
pomoćnik Rektorice za poduzetništvo
 Boris Golob*
direktor STEP RI Znanstveno tehnologijskog parka
 prof. dr. sc. Jasmina Havranek*
ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 dr. sc. Vesna Dodiković Jurković*
zamjenica ravnateljice
 mr. sc. Sandra Bezjak*
pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje
*- za vrijeme pripadajuće točke Dnevnog reda

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda
Članovi Senata nisu imali primjedbe ili izmjene i dopune Dnevnog reda te je jednoglasno prihvaćen
sljedeći:
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika
2.1. s 19. sjednice Senata održane dana 16. listopada 2018. godine
2.1. s 20. tematske sjednice Senata održane dana 6. studeni 2018. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Prezentacija pomoćnika Rektorice za poduzetništvo prof. dr. sc. Damira Zeca o
transferu znanja na Sveučilištu - prijedlog aktivnosti

5.

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

6.

5.1.

- dr. sc. Aleksandra Pejčić, redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini,
Učiteljskog fakultet

5.2.

- dr. sc. Goranu Kalogjeri, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini,
Filozofskog fakulteta
Pokretanje postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora Sveučilišta u Rijeci
dr. sc. Igoru Meziću i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga
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7.

Prijedlog Odluke o nastavku rada iza 65. godine
dr. sc. Neda Vitezić, Ekonomski fakultet

8.

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
Pomorski fakultet
8.1. dr. sc. Alen Jugović, prvi izbor
Medicinski fakultet
8.2.

NADOPUNA

Miljenko Kovačević, dr. med, prvi izbor

9.

Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Sveučilišta u Rijeci Pomorskom fakultetu u
Rijeci u povodu 70. obljetnice osnutka i djelovanja

10.

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci
10.1.

Prijedlog Odluke o razrješenju člana
dr. sc. Ivana Frančiškovića, Ekonomski fakultet

10.2.

Prijedlog Odluke o imenovanju člana
professor emeritus Bruno Grbac , Ekonomski fakultet
Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019.
godinu

11.

11.1. Akademija primijenjenih umjetnosti
11.2. Ekonomski fakultet
11.3. Tehnički fakultet
11.4. Odjel za matematiku
11.5.
NADOPUNA

11.6.
NADOPUNA

11.7.
NADOPUNA

11.8.
NADOPUNA

11.9.
NADOPUNA

11.10.
NADOPUNA

Sveučilišna knjižnica Rijeka
Pomorski fakultet
Medicinski fakultet
Odjel za fiziku
Rektorat i Politehnika
Odjel za informatiku
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11.10.
NADOPUNA

12.

Filozofski fakultet
Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima

12.1.
13.

na Filozofskom fakultetu
- dr. sc. Fabio Polidori
Financijske odluke

13.1.
14.

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita za
akademsku godinu 2018./2019.
Studiji i studenti

Prijedlog odluke o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih,
14.1. integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i
njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.
Prijedlog odluke o raspoloživom iznosu sredstava za stipendije i financijske
14.2. pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2018./2019.
ak. god. i raspisivanju natječaja
14.3.
NADOPUNA

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisnim kvotama za
poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije
za akademsku godinu 2018./2019.

14.3.1. Filozofski fakultet
14.3.2. Medicinski fakultet
15.

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

16.

Programi cjeloživotnog obrazovanja

17.

16.1.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Procjena
utjecaja zahvata na okoliš“ Građevinskog fakulteta

16.2.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Strateška
procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš'' Građevinskog fakulteta

16.3.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Pravo u
medicini – modul 1: Osnove prava u medicini'' Pravnog fakulteta

16.4.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Osnove
statističke obrade podataka“ Odjela za matematiku
Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna

- rektorici Sveučilišta za provođenje postupka javne nabave – natječaj za izradu
17.1. glavnog, izvedbenog i projekta unutrašnjeg uređenja i opreme za rekonstrukciju
ex građevine HŽ za studentski smještaj i sklapanje ugovora
- dekanu Pomorskog fakulteta u svrhu oročavanja novčanih sredstava fakulteta
17.2.
kod poslovnih banaka
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17.3.

- dekanu Ekonomskog fakulteta u svrhu oročavanja novčanih sredstava fakulteta
kod poslovnih banaka

17.4. - dekanu Medicinskog fakulteta u svrhu oročavanja novčanih sredstava fakulteta
kod poslovnih banaka
Tematska točka - Prezentacija ravnateljice Agencije za znanost i visoko
obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek o aktivnostima Agencije (osiguravanje
18.
kvalitete i nacrt prijedlog a Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih
učilišta i
znanstvenih organizacija)
NADOPUNA

19.

Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika
2.1. s 19. sjednice Senata održane dana 16. listopada 2018. godine
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 19. sjednice Senata održane dana 16. listopada
2018. godine te je isti jednoglasno usvojen.

2.2. s 20. tematske sjednice Senata održane dana 6. studeni 2018. godine
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 20. tematske sjednice Senata održane dana 6.
studeni 2018. godine te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
Rektorica je iznijela svoje izvješće kroz nekoliko točaka:
1. Prezentacija sjednica Savjeta i Senata UNIRI - prezentacije su objavljene na SharePoint portalu.
2. Sjednice Rektorskog zbora RH (prijedlog izmjene Odluke Vlade RH) – izvještava kako je Vlada RH
donijela Odluku o programskom financiraju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u
akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
3. Izvješće o radu:
A. Kampus (Gordan Đurović); u predmetnom Izvješću detaljno je utvrđeno što je odrađeno i na
čemu se radi te su vidljiva ulaganja u održavanje.
B. ERASMUS (Maša Šašinka); skreće pozornost na točku 14. Izvješća vezanu uz suradnju s
partnerskim zemljama K107 za projektnu godinu 2019-2020.
C. Centar za EU projekte (Nataša Jakominić Marot); ističe kako Rektorat ima dva Obzor 2020
projekta te ESF projekt ''OPTILIFE''.
4. Odgovor MZO na dopis rektorice vezano uz obrazloženje rezultata poziva o sufinanciranju
troškova održavanja javnih građevina; predmetnim odgovorom utvrđeno je kako se može izvršiti
uvid u natječajnu dokumentaciju u prostorijama MZO uz prethodnu najavu, dan ranije.
5. Internacionalizacija:
A. Prijedlog Poziva za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i
umjetnosti kroz projekte dolazne mobilnosti;
B. Posjet Indijskog veleposlanika, (Rijeka, 26.10.2018);
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C. Posjet rektorice u svojstvu eksperta Vijeću Europe vezano uz projekt razvoja kompetencija za
demokratsku kulturu na visokim učilištima (Strasbourg, 29. - 31.10.2018.);
D. Suradnja sa Sveučilištem u Ljubljani vezano uz studij socijalnog rada, doktorske i postdoktorske edukacije (Rijeka, 2.11.2018.; 10.11.2018);
E. Sastanci s predstavnicima ERSTE Foundation vezano uz fund-raising post-doktoranada (Beč, 7.
- 9.11.2018.);
F. Peer Learning Activity: The Power of Funding in Steering Performance of Higher Education
Institutions – Performance-based Funding and Performance Agreements (Zagreb, MZO i EK, 7. 8.11-2018.);
G. Drugi RFWB (Rektorski forum Zapadnog Balkana), (Zagreb, 3.11.2018.); ističe kako je potpisana
načelna deklaracija odnosno sporazum o potencijalnoj suradnji.
H. EUA Council nominirao Rektoricu za članicu Upravnog vijeća EUA (EUA President's Newsletter,
November 2018); izbori za Upravno vijeće EUA održat će se u travnju 2019. godine u Parizu.
6. Prijedlog Odluke o Koordinaciji voditelja financijske službe
7. Sveučilište u Rijeci prva ustanova u PGŽ po povučenim sredstvima strukturnih EU fondova_
podaci Udruge gradova http://www.udruga-gradova.hr/pregled-euprojekti;
8. Zaključenje obilježavanja 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci_18.12.2018:
A. Zahvale nagrađenim djelatnicima;
B. Blagdanski domjenak;
C. Balet '4 Bolera' u HNK Ivana pl. Zajca
Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić izvijestila je kako je njezino izvješće objavljeno
na SharePoint portalu. Zahvaljuje svima na suradnji u provedbi dodatnih studentskih izbora.
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija iznijela je izvješće umjesto prorektora za znanost i
umjetnost prof. dr. sc. Alena Ružića čije je izvješće objavljeno na SharePoint portalu, a koji je na
službenom putu u Bruxellesu na sastanku EUA vezanom uz temu otvorena znanost. Ističe kako je
natječaj za UNIRI potpore zaključen.
Prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senka Maćešić izvijestila je kako je na
SharePoint portalu objavljen popis sastanaka i događanja održanih u periodu od prošle sjednice
Senata. Iz istog izdvaja kako u vezi s postojećim informacijskim sustavima postoje žurni problemi sa
SmartX karticama i sa SharePoint portalom. Dogovoreno je kako će dio procedure vezane uz stvaranje
novih SmartX kartica od Fakulteta elektrotehnike i računarstva preuzeti Sveučilišni informatički centar,
a ovisno o uspješnosti pristupit će se daljnjim pregovorima s Agencijom za komercijalnu djelatnost i
Erste Card Clubom.
Prorektor za financije i poslovanje prof. dr. sc. Davor Vašiček izvijestio je kako je Zapisnik 6. sjednice
Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom objavljen na SharePoint portalu
te kako je na spomenutoj sjednici pomoćnik Rektorice za poduzetništvo prof. dr. sc. Damir Zec održao
izlaganje na temu unaprjeđenja suradnje s gospodarstvom, a vezao uz koju će i na današnjoj sjednici
Senata održati prezentaciju.

Predstavnica studenata Pegi Pavletić izvijestila je kako su održani dodatni studentski izbori na
Filozofskom fakultetu, Tehničkom fakultetu i Akademiji primijenjenih umjetnosti te da su slijedom toga
izabrani novi predstavnici u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta.
Dekan Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Alen Jugović izložio je ukratko tri prijedloga Pomorskog
fakulteta radi postizanja bolje učinkovitosti i fleksibilnosti svih sastavnica. Prvi prijedlog odnosi se na
pokretanje inicijative za izjednačavanje statusa državnih i javnih službenika čije se plaće financiraju iz
EU projekata. Drugi prijedlog odnosi se na izmjene i dopune članka 25. stavka 3. Pravilnika o
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financijskom poslovanju Sveučilišta kojim je utvrđeno izdvajanje od najmanje 10 % bruto sredstava
ostvarenih na tržištu i najmanje 20 % bruto sredstava od školarina u vlastiti proračun za kapitalna
ulaganja i razvojne projekte ili programe koja su stručna vijeća prihvatila s ciljem unaprjeđenja
djelatnosti. Treći prijedlog vezan je uz isplatu autorskih honorara na Sveučilištu.
Prodekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača iznio je komentar Medicinskog
fakulteta vezan uz STEM stipendije za studente. Iz odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti donesenom od strane
MZO proizlazi da ukoliko je prosječna ocjena studijskog programa visoka bez obzira na prosjek ocjene
studenta 5,00 isti ne može dobiti stipendiju. Smatra da je navedeno apsurdno te ističe kako će
Medicinski fakultet zasigurno pokrenuti inicijativu za izmjenu predmetne odredbe spomenutog
Pravilnika, a poziva i Sveučilište odnosno Senat da podrži navedeno inicijativu.
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija poziva svih koji imaju prijedloge za poboljšanje rada da
iste mogu iznijeti kroz točku Dnevnog reda Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
odnosno da tako tzv. aktualni sat uprave Sveučilišta bude i aktualni sat predstavnika sastavnica
Sveučilišta.
Izvješća su prihvaćena jednoglasno.

Točka 4. Prezentacija pomoćnika Rektorice za poduzetništvo prof. dr. sc. Damira
Zeca o transferu znanja na Sveučilištu - prijedlog aktivnosti
Pomoćnik Rektorice za poduzetništvo prof. dr. sc. Damir Zec održao je prezentaciju ističući kako
transfer znanja obuhvaća sve naplatne djelatnosti kojima se, koristeći znanstvene kompetencije,
stručno znanje i opremu Sveučilišta, stvara vrijednost za gospodarske i druge subjekte te kako
uključuje: poslovnu suradnju (Consultancy), inovacijske projekte (Contract Research) i razvoj
tehnoloških rješenja. Naglašava kako je potrebno izraditi popis referenci, popis usluga i popis
kompetencija kako bi svi na Sveučilištu bili upoznati s istima. Isto tako potrebno je uspostaviti sustav
administrativne podrške i unaprijediti sustav financijske podrške.

Točka 5. Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu
prijedloga
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija istaknula je kako su se postupci za dodjelu počasnog
zvanja professor emeritus za dr. sc. Aleksandru Pejčić i dr. sc. Gorana Kalogjeru na njihovim
sastavnicama pokrenuli prije stupanja na snagu Odluke Senata o postupku izbora i kriterija za izbor u
počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci koja je stupila na snagu dana 25. rujna 2018.
godine pa će se slijedom navedenog predmetni postupci provesti po ranijoj proceduri.

5.1. - dr. sc. Aleksandra Pejčić, redovita profesorica u trajnom zvanju u
mirovini, Učiteljskog fakultet
Prodekanica Učiteljskog fakulteta doc. dr. sc. Petra Pejić Papak obrazložila je prijedlog.
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5.2. - dr. sc. Goranu Kalogjeri, redovitom profesoru u trajnom zvanju u
mirovini, Filozofskog fakulteta
Dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra obrazložila je prijedlog.
Po provedenoj raspravi Senat je većinom glasova (11 za i 5 suzdržanih) donio sljedeće ODLUKE:
 ODLUKU o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u
Rijeci, dr. sc. Aleksandri Pejčić, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, u mirovini, Učiteljskog
fakultet Sveučilišta u Rijeci i o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga
I.

II.

III.

Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, dr. sc.
Aleksandri Pejčić, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, u mirovini, Učiteljskog fakulteta u
Sveučilišta u Rijeci.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu:
 prof. dr. sc. Josip Babin, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu,
 prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 prof. dr. sc. Pero Lučin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
koje je dužno izraditi izvješće s ocjenom, mišljenjem i prijedlogom za dodjelu počasnog zvanja
dr. sc. Aleksandri Pejčić te ga dostaviti Senatu Sveučilišta u Rijeci u roku od 30 dana od primitka
ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 ODLUKU o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u
Rijeci, dr. sc. Goranu Kalogjeri, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Filozofskog
fakultet Sveučilišta u Rijeci i o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga
I.

II.

III.

Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, dr. sc.
Goranu Kalogjeri, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Filozofskog fakulteta u
Rijeci.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu:
 prof. dr. sc. Borislav Pavlovski, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
 prof. dr. sc. Maja Jakimovska Tošić, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skopje, Institut za
makedonsku književnost,
 prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet,
koje je dužno izraditi izvješće s ocjenom, mišljenjem i prijedlogom za dodjelu počasnog zvanja
dr. sc. Goranu Kalogjeri te ga dostaviti Senatu Sveučilišta u Rijeci u roku od 30 dana od primitka
ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. Pokretanje postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora Sveučilišta
u Rijeci dr. sc. Igoru Meziću i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu
prijedloga
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija obrazložila je prijedlog, a Senat je jednoglasno, bez
rasprave, donio ODLUKU o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasni profesor (honoris
professor) Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Igoru Meziću i o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu
prijedloga:
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I.
II.

III.

Pokreće se postupak za dodjelu priznanja počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u
Rijeci, dr. sc. Igoru Meziću.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu:
 prof. dr. sc Andrew Stuart, California Institute of Technology (Caltech), Pasadena,
California, SAD
 prof. dr. sc. Ronald Coifman, Yale University, New Haven, Connecticut, SAD
 prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
koje je dužno podnijeti Savjetu za znanost neovisnu ocjenu, mišljenje i prijedlog o dodjeli
priznanja počasnog profesora.
Na temelju pribavljenog mišljenja Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga Savjet za znanost
uputiti će Senatu konačno izvješće s prijedlogom o izboru.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Prijedlog Odluke o nastavku rada iza 65. godine
dr. sc. Neda Vitezić, Ekonomski fakultet
Senat je jednoglasno, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci da zaključi ugovor o radu na
određeno vrijeme od dvije godine s prof. dr. sc. Nedom Vitezić, nakon navršenih 65 godina
života, do isteka akademske godine 2020./2021. odnosno do 30. rujna 2021. godine, a zbog
iznimne potrebe za nastavkom rada (na teret Državnog proračuna).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
- Pomorski fakultet

8.1. dr. sc. Alen Jugović, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Alena Jugovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja:
Društvene znanosti, znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Ekonomika
poduzetništva u Zavodu za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Medicinski fakultet

8.2. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Potvrđuje se izbor dr. sc. Alena Brauta, dr. med., u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja:
9

II.

Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Dentalna medicina, znanstvene grane:
Endodoncija i restaurativna dentalna medicina.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9. Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Sveučilišta u Rijeci Pomorskom
fakultetu u Rijeci u povodu 70. obljetnice osnutka i djelovanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o dodjeli Povelje Sveučilišta u Rijeci Pomorskom
fakultetu:
I.

II.

Dodjeljuje se Povelja Sveučilišta u Rijeci Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u povodu 70.
obljetnice njegova osnutka i djelovanja u znanstvenom području tehničkih znanosti, a za
postignute rezultate u znanstveno-istraživačkoj i visokoučilišnoj nastavnoj djelatnosti te za
doprinos svekolikom razvoju Sveučilišta u Rijeci.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci
10.1.

Prijedlog Odluke o razrješenju člana
dr. sc. Ivana Frančiškovića, Ekonomski fakultet

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

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković razrješuje se dužnosti člana Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta
u Rijeci na osobni zahtjev.
Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

10.2.

Prijedlog Odluke o imenovanju člana
professor emeritus Bruno Grbac , Ekonomski fakultet

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

Professor emeritus Bruno Grbac imenuje se na dužnost člana Upravnog odbora Zaklade
Sveučilišta u Rijeci.
Mandat člana imenovanog u točki I. ove Odluke traje do isteka mandata ranije imenovanog,
člana prof. dr. sc. Ivana Frančiškovića odnosno do 23. studenog 2019. godine
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 11. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za
2019. godinu
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Akademija primijenjenih umjetnosti
Ekonomski fakultet
Tehnički fakultet
Odjel za matematiku
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11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.

Sveučilišna knjižnica Rijeka
Pomorski fakultet
Medicinski fakultet
Odjel za fiziku
Rektorat i Politehnika
Odjel za informatiku
Filozofski fakultet

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija istaknula je kako sve sastavnice nisu dostavile svoje
Planove zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu pa se s obzirom na
navedeno na ovoj sjednici Senata neće raspravljati o istima niti donositi odgovarajuće odluke. Senat je
potom donio sljedeći ZAKLJUČAK:
I.

II.

Donošenje Odluka o usvajanju Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih
promjena sastavnica za 2019. godinu odgađa se za sjednicu Senata koja će se održati u prosincu
2018. godine s obzirom na to da sve sastavnice Sveučilišta nisu dostavile potpunu
dokumentaciju u vezi s predmetnom točkom Dnevnog reda, a koja se sastoji od odluke
stručnog vijeća sastavnice o prihvaćanju Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih
promjena sastavnice za 2019. godinu i pripadajuće Tablice Plana zapošljavanja, napredovanja
i ostalih kadrovskih promjena sastavnica za 2019. godinu.
Sastavnice Sveučilišta obvezuju se za sjednicu Senata u prosincu dostaviti dokumentaciju iz
točke I. ovog Zaključka najkasnije do 11. prosinca 2018. godine.

Točka 12. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima
12.1.

na Filozofskom fakultetu
- dr. sc. Fabio Polidori

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

II.
III.

Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave uglednom inozemnom profesoru i
istaknutom znanstveniku izv. prof. dr. sc. Fabiju Polidoriju na predmetu Estetika za ak. god.
2018./2019. na preddiplomskom i diplomskom studiju talijanskog jezika i književnosti
Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Sredstva za plaćanje izvođenja nastave inozemnim profesorima iz točke I. ove Odluke
osigurana su iz namjenskih sredstava Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta Rijeci.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Financijske odluke
13.1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita
za akademsku godinu 2018./2019.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
studentskih kredita za akademsku godinu 2018./2019.:
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I.
II.
III.
IV.

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2018./2019. (u
daljnjem tekstu: Natječaj).
Informacije o Natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci u roku od 7
(sedam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Tekst Natječaja čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Studiji i studenti
14.1. Prijedlog odluke o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskih
sveučilišnih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih
studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskih
sveučilišnih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih
sastavnica u 2019./2020. ak. god.:
I.

Senat Sveučilišta u Rijeci donosi uvjete za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih,
integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih
sastavnica u 2019./2020. ak. god.
(1) Postojeći uvjeti za upis, objavljeni na mrežnim stranicama www.postani-student.hr, ostaju
nepromijenjeni za studijske programe sljedećih sastavnica:
1. Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. Fakultet zdravstvenih studija
3. Odjela za informatiku
4. Odjela za matematiku
5. Pomorskog fakulteta
6. Tehničkog fakulteta
7. Učiteljskog fakulteta
(2) Nova generacija studenata neće se upisivati u I. godinu studija u 2019./2020. ak. god. na
preddiplomski sveučilišni studij Gluma i mediji pa je uvjete potrebno deaktivirati na mrežnim
stranicama www.postani-student.hr.
(3) Postojeći uvjeti za upise u I. godinu studija objavljeni na mrežnim stranicama www.postanistudent.hr izmijenit će se ili dopuniti kako slijedi:
1. Akademija primijenjenih umjetnosti
- Za upis na preddiplomske sveučilišne studije Akademije primijenjenih umjetnosti:
Likovna pedagogija, Primijenjene umjetnosti i Gluma i mediji, razina ispita svih
obveznih predmeta državne mature: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik povećava
se sa razine B na A razinu.
2. Ekonomski fakultet
- Za upis na sve izvanredne i redovite preddiplomske sveučilišne studije Ekonomskog
fakulteta: (Ekonomija; Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje na
engleskom jeziku i Poslovna ekonomija smjerovi: Financije i računovodstvo,
Poduzetništvo, Menadžment, Marketing, Međunarodno poslovanje) uvodi se
vrednovanje rezultata na državnim natjecanjima kako slijedi:

Kategorija
Državno
natjecanje

Disciplina

Razred

Plasman

Hrvatski jezik

1.-4.

1.-3.

Nagrada

Vrednovanje
2%
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Državno
natjecanje
Državno
natjecanje
Državno
natjecanje
Državno
natjecanje

Strani jezik
(engleski,
njemački,
francuski,
talijanski)

1.-4.

1.-3.

2%

Matematika

1.-4.

1.-3.

2%

Računovodstvo 1.-4.

1.-3.

2%

Mladi
poduzetnik

1.-3.

2%

1.-4.

3. Filozofski fakultet
- Za upis na preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogija, B razina
ispita obveznog predmeta državne mature Matematika mijenja se u A razinu.
- Za sve studijske programe Filozofskog fakulteta u Rijeci postaviti opciju da se prilikom
objave konačnih rang lista, slobodna mjesta predviđena za strane državljane automatski
prebace u kvotu za državljane RH.
4. Građevinski fakultet
- Za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i redoviti i izvanredni
preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, uz postojeći naziv discipline natjecanja
„Arhitektonske konstrukcije“ dodaje se novi naziv „Arhitektonske tehnologije“; uz
postojeći naziv discipline natjecanja „Nosive konstrukcije – građevna mehanika“ dodaje
se novi naziv „Graditeljske tehnologije“. Dodaje se nova disciplina natjecanja
„Geodezija“ koja se vrednuje kako slijedi:
Rezultati natjecanja
Kategorija

Disciplina

Razred

Plasman

Državno
natjecanje

Geodezija

1.-4.

1.-3.

Nagrada

Vrednovanje
izravan upis

5. Medicinski fakultet
- U preduvjetima za upis za integrirani sveučilišni studij Medicina, integrirani sveučilišni
studij Dentalna medicina i preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
dodaje se obavijest da će prilikom upisa svaki kandidat biti obvezan priložiti potvrdu o
zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, ne stariju od 6 mjeseci, izdanu
isključivo od nadležnog liječnika školske medicine zavoda za javno zdravstvo RH.
6. Odjel za biotehnologiju
- Za preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova vrednovanje
prosjeka svih ocjena iz srednje škole smanjuje se s 20 % na 10 %. Vrednovanje najboljeg
rezultata iz izbornih predmeta državne mature Kemija ili Biologija ili Fizika povećava se
s 5 % na 15 %. Ukupni bodovni prag na razredbenom postupku smanjuje se sa 64 % (640
bodova) na 56 % (560 bodova).
7. Odjel za fiziku
- Umjesto postojeće kontakt e-mail adrese upisati novu: fizika@phy.uniri.hr.
- Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Fizika ukida se vrednovanje rezultata
postignutih na državnom natjecanju iz Filozofije.
8. Pravni fakultet
- U uvjetima za upis na redoviti i izvanredni integrirani sveučilišni studij Pravo smanjuje
se postotak vrednovanja prosjeka svih ocjena iz srednje škole s 40 % na 30 %. Razina
13

ispita obveznih predmeta državne mature Hrvatski jezik i Strani jezik smanjuje se na B
razinu. Osim postojećih izbornih predmeta državne mature vrednovat će se izborni
predmeti Sociologija i Psihologija. Uvodi se vrednovanje rezultata natjecanja i drugih
posebnih postignuća kako slijedi:
Rezultati natjecanja
Kategorija

Disciplina

Državno
Društvene
natjecanje znanosti
Državno
Humanističke
natjecanje znanosti
Državno
Prirodne
natjecanje znanosti
Državno
Umjetnička
natjecanje područja
Kategorija sportaša

Razred

Plasman

Nagrada

1.-4.

1.-3.

5%

1.-4.

1.-3.

5%

1.-4.

1.-3.

5%

1.-4.

1.-3.

5%

Od

Do

Vrednovanje

I.

VI.

5%

Vrednovanje

Druga posebna postignuća
Naziv

Vrednovanje

Završena gimnazija/ekonomska/upravna škola

5%

Znanje drugog stranog jezika (ukoliko ga je kandidat
učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 2
godine/razreda)

5%

Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti
kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i
druga posebna postignuća

II.

20 %

- U uvjetima za upis na redoviti i izvanredni stručni Upravni studij smanjuje se postotak
vrednovanja prosjeka svih ocjena iz srednje škole s 40 % na 30 %. Razina ispita obveznih
predmeta državne mature Hrvatski jezik i Strani jezik smanjuje se na B razinu. Osim
postojećih izbornih predmeta državne mature vrednovat će se izborni predmeti
Sociologija i Psihologija.
8. Preddiplomski studij Politehnika Sveučilišta u Rijeci
- Mijenjaju se kontakt e-mail adresa i poveznica na mrežne stranice studija Politehnika.
Nove e-mail adrese: politehnika@uniri.hr i damir@uniri.hr te nova poveznica na
mrežne stranice http://www.poli.uniri.hr.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu upisa izmjena/dopuna uvjeta u sustav NISpVU
i objave na mrežnim stranicama www.postani-student.hr.
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14.2. Prijedlog odluke o raspoloživom iznosu sredstava za stipendije i
financijske pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar
Abramov“ u 2018./2019. ak. god. i raspisivanju natječaja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o raspoloživom iznosu sredstava za stipendije i
financijske pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2018./2019. ak. god. i
raspisivanju Natječaja :
I.

II.

III.

(1) Fond „Aleksandar Abramov“ raspolaže iznosom od 156.197,00 kn. Na temelju Odluke
Senata o troškovima upisa u prvu i više godine studija u 2018./2019. ak. god. (KLASA: 00301/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-92 od 20. ožujka 2018. godine) u siječnju 2019. godine
očekuje se dodatni priljev sredstava od približno 150.000,00 kn pa će Fond raspolagati
okvirnim iznosom od 306.197,00 kn.
(2) Sukladno ukupnom planiranom iznosu iz stavka 1. ove točke, 290.000,00 kn raspoređuje se
za dodjelu stipendija i financijskih pomoći redovitim i izvanrednim studentima u 2018./2019.
ak. god., a preostali iznos za bankarske troškove i naknade za rad Povjerenstva Fonda
„Aleksandar Abramov“, u daljnjem tekstu Povjerenstvo.
(1) Ovlašćuju se Povjerenstvo Fonda „Aleksandar Abramov“ i Centar za studije da sastave tekst
Natječaja za dodjelu stipendija i financijskih pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda
„Aleksandar Abramov“ u 2018./2019. akademskoj godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) i objave
ga na mrežnim stranicama Sveučilišta.
(2) Od planiranih 290.000,00 kn iz točke I. stavka 2. ove odluke, 250.000,00 kn rasporedit će se
sukladno broju zaprimljenih valjanih prijava studenata na Natječaj, a 40.000,00 kn osigurati za
opravdane zamolbe studenata koje zatekne izvanredna situacija nakon natječajnog roka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14.3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisnim kvotama za
poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije za akademsku godinu 2018./2019.
14.3.1. Filozofski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o upisnim kvotama za
poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za akademsku godinu
2018./2019.:
I.

-

II.
III.

Odluka o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije za akademsku godinu 2018./2019. od 18. travnja 2018. (KLASA: 003-01/1803/02, URBROJ: 2170-57-01-18-149) mijenja se na način da se u Tablici 2. Upisne kvote za
poslijediplomske specijalističke studije pod Filozofski fakultet u Rijeci, dodaje novi studijski
program i njegova upisna kvota:
Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova, kapacitet
studijskog programa 18 i upisna kvota u ak. god. 2018./2019. usklađena sa studijskim
programom 18 studenata.
Ukupna upisna kvota za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije u ak. god.
2018./2019. iznosi 803.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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14.3.2. Medicinski fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o upisnim kvotama za
poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za akademsku godinu
2018./2019.
I.
II.
III.

Odluka o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije za akademsku godinu 2018./2019. od 18. travnja 2018. (KLASA: 003-01/1803/02, URBROJ: 2170-57-01-18-149) mijenja se na način da se u:
Tablici 1. Upisne kvote za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije, upisna kvota za
sveučilišni studij Biomedicina jednokratno povećava s 30 na 40 studenata.
Ukupna upisna kvota u ak. god. 2018./2019. za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije iznosi 342.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

1.

Prof. dr. sc. Neda
Vitezić i Uwe
Lebefromm, univ. spec.
oec.

Ekonomski
fakultet u
Rijeci

Production
Controlling in the
Digital Age

udžbenik

tiskano
izdanje (300)

2.

Izv. prof. dr. sc.
Gordana Žauhar i
suradnici

Medicinski
fakultet u
Rijeci

Laboratory Practicals:
Medical Physics and
Biophysics

udžbenik

tiskano
izdanje (150)

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16. Programi cjeloživotnog obrazovanja
16.1. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Procjena utjecaja zahvata na okoliš“ Građevinskog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Procjena utjecaja zahvata na okoliš“ Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
I.
II.
III.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Procjena utjecaja zahvata na okoliš“
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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16.2. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš''
Građevinskog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš“ Građevinskog fakulteta Sveučilišta
u Rijeci:
I.
II.
III.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Strateška procjena utjecaja strategije, plana
i programa na okoliš“ Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.3. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Pravo u medicini – modul 1: Osnove prava u medicini'' Pravnog
fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Pravo u medicini – modul 1: Osnove prava u medicini“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
I.
II.
III.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Pravo u medicini – modul 1: Osnove prava
u medicini“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.4. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Osnove statističke obrade podataka“ Odjela za matematiku
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio ODLUKU o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
„Osnove statističke obrade podataka“ Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci:
I.
II.
III.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Osnove statističke obrade podataka“ Odjela
za matematiku Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
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 provođenje postupka javne nabave – natječaj za
izradu glavnog, izvedbenog i projekta unutrašnjeg uređenja i opreme za
rekonstrukciju ex građevine HŽ za studentski smještaj i sklapanje ugovora
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici Sveučilišta u Rijeci
za provođenje postupka javne nabave – natječaj za izradu glavnog, izvedbenog i projekta
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II.

unutrašnjeg uređenja i opreme za rekonstrukciju ex građevine HŽ za studentski smještaj i
sklapanje ugovora.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

17.2. - dekanu Pomorskog fakulteta u svrhu oročavanja novčanih sredstava
fakulteta kod poslovnih banaka
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Alenu Jugoviću dekanu Pomorskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad
iznosa od 400.000,00 kuna u svrhu zaključenja ugovora o depozitu; oročavanja novčanih
sredstava fakulteta kod poslovnih banaka u 2019. godini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

17.3. - dekanu Ekonomskog fakulteta u svrhu oročavanja novčanih sredstava
fakulteta kod poslovnih banaka
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Alenu Hostu, dekanu Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad
iznosa od 400.000,00 kuna, za oročavanje financijskih sredstava Fakulteta u 2019. godini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

17.4. - dekanu Medicinskog fakulteta u svrhu oročavanja novčanih sredstava
fakulteta kod poslovnih banaka
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini dekanu Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji, u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad
iznosa od 400.000,00 kuna, za oročavanje financijskih sredstava Fakulteta u 2019. godini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 18. Tematska točka - Prezentacija ravnateljice Agencije za znanost i visoko
obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek o aktivnostima Agencije
(osiguravanje kvalitete i nacrt prijedloga Zakona o postupcima
vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija)
Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek, zahvalila se
na pozivu, pozdravila prisutne te se osvrnula na poziciju Sveučilišta u kontekstu hrvatskih visokih
učilišta. Ističe kako su sve relevantne prezentacije objavljene na službenim Internet stranicama
Agencije. Naglašava kako su sve sastavnice Sveučilišta prošle prvi ciklus reakre ditacije, a neke i
drugi ciklus. Pohvaljuje uključivanje u pilot projekt reakreditacije Agencije od strane Ekonomskog
fakulteta. Ističe kako je sustav visokog obrazovanja svugdje u svijetu trenutno pod turbulencijom
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i promjenama te u tom smislu postoji potreba za unaprjeđenjem sustava, a kako bi se moglo
odgovarati na izazove koji sveučilišta očekuju.

Točka 19. Razno
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvalila je svima na doprinosu i zaključila 21. sjednicu
Senata.

Zapisnik sastavila:
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
Rijeka 18. prosinca 2018.
KLASA: 003-01/18-03/01
URBROJ: 2170-57-01-18-26
REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
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