24. (TEMATSKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI

ZAPISNIK

29. siječnja 2019.

SASTANAK JE
SAZVAO

prof. dr. sc. Snježana PrijićSamaržija – rektorica

ZAPISNIČARKA

Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.

NAZOČNI ČLANOVI SENATA:
1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci:
2. izv. prof. art. Letricija Linardić
3. prof. dr. sc. Alen Host
4. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
5. prof. dr. sc. Daniela Malnar
6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
7. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
8. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
9. prof. dr. sc. Alen Jugović
10. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
11. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
12. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
13. izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić
14. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
15. prof. dr. sc. Dean Crnković
16. Dinko Jurjević, mr. sig.
17. Senka Tomljanović, viša knjižničarka

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

9:00 h

VODITELJ

prof. dr. sc. Snježana PrijićSamaržija – rektorica

rektorica Sveučilišta u Rijeci

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
dekan Ekonomskog fakulteta
dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija
dekanica Filozofskog fakulteta
dekanica Građevinskog fakulteta
dekan Medicinskog fakulteta
dekan Pomorskog fakulteta
dekanica Pravnog fakulteta
dekanica Tehničkog fakulteta
prodekanica Učiteljskog fakulteta
v.d. pročelnika Odjela za biotehnologiju
pročelnica Odjela za informatiku
pročelnik Odjela za matematiku
ravnatelj Studentskog centra Rijeka
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:
18. Pegi Pavletić
studentica Odjela za biotehnologiju
19. Tomislav Čop
student Filozofskog fakulteta
20. Nadja Čekoj
studentica Filozofskog fakulteta
21. Ivana Kosec
studentica Ekonomskog fakulteta
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:
predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog
 prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić
obrazovanja
Odsutni članovi Senata:
prof. dr. sc. Alan Šustić
prof. dr. sc. Mladen Petravić
Marko Mesarić
Ines Šoštarić
Robert Doričić

dekan Fakulteta zdravstvenih studija
pročelnik Odjela za fiziku
student Tehničkog fakulteta
studentica Učiteljskog fakulteta
student Medicinsko fakultet
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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
 prof. dr. sc. Alen Ružić
prorektor za znanost i umjetnost
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.
glavna tajnica Sveučilišta,
 Željka Ljutić, mag. oec.
Ured rektorice
 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
zapisničarka

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda
S obzirom da se radi o tematskoj sjednici Senata odlučeno je da se, iznimno, Dnevni red nadopuni
točkama o kojima je nužno što prije donijeti Odluke, dan prije same sjednice. Radi se o točkama:
3.2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za
2019. godinu Građevinskog fakulteta, 3.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu Filozofskog fakulteta, 4. Izvješće Rektorice
o privremenoj rang listi projekata predviđenih za financiranje temeljem natječaja UNIRI projekti i
Odluke o rasporedu sredstava za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu za 2018.
godinu i suglasnost na utvrđivanje praga za izradu konačne liste, 5. Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta
za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Akademije primijenjenih umjetnosti u
2019./2020. akademskoj godini. Dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti izv. prof. art. Letricija
Linardić zamolila je da se točka Dnevnog reda 5. Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta za upis u I. godinu
preddiplomskih sveučilišnih studija Akademije primijenjenih umjetnosti u 2019./2020. akademskoj
godini ukoliko je moguće raspravi ranije s obzirom da se u 12:00 sati održava sjednica stručnog vijeća
Akademije primijenjenih umjetnosti. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili sljedeći:
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Programski ugovori – rasprava o ciljevima i provedbi sukladno Odluci Vlade
Republike Hrvatske od 27. rujna 2018. godine (Narodne novine broj 87/2018) o
programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u
akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

3.

Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
3.1. – rasprava o iskazanim kadrovskim potrebama (viškovi i manjkovi)

3.2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
NADOPUNA kadrovskih promjena za 2019. godinu Građevinskog fakulteta
3.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih
kadrovskih promjena za 2019. godinu Filozofskog fakulteta

NADOPUNA

4.
NADOPUNA

5.
NADOPUNA

Izvješće Rektorice o privremenoj rang listi projekata predviđenih za financiranje
temeljem natječaja UNIRI projekti i Odluke o rasporedu sredstava za namjensko
financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu za 2018. godinu i suglasnost na
utvrđivanje praga za izradu konačne liste
Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih
studija Akademije primijenjenih umjetnosti u 2019./2020. akademskoj godini
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Točka 2. Programski ugovori – rasprava o ciljevima i provedbi sukladno Odluci
Vlade Republike Hrvatske od 27. rujna 2018. godine (Narodne novine
broj 87/2018) o programskom financiranju javnih visokih učilišta u
Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021. i 2021./2022.
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija i prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof.
dr. sc. Senka Maćešić obrazložile su predmetnu točku Dnevnog reda kroz power point prezentaciju.
Rektorica izložila je sljedeće teme: alokacija sredstava za temeljno financiranje – nastava, alokacija
sredstava temeljem rezultata – nastava, alokacija sredstava za temeljno financiranje znanosti,
alokacija sredstava temeljem rezultata – znanost, alokacija sredstava za specifični profil institucije
i prijedloge za pregovore u okviru programskih ugovora za svaku od navedenih tema. Prezentirala
je i simulacije za svako navedeno područje napravljene od strane Sveučilišta, a prema formulama
dostavljenim od MZO-a i iznijela usporedbu spomenutih simulacija sa simulacijama napravljenim
od strane MZO-a.
Vezano uz utvrđivanje specifičnog profila institucije istaknula je ciljeve koje Svečilište predlaže za
ispunjenje: usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira, udio dolaznih inozemnih profesora/znanstvenika (FTE) (dolazna mobilnost
znanstvenika) i udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata) te je
obrazložila razloge za izbor svakog od navedenog specifičnog profila. Iznijela je i mogućnosti
osiguravanja dodatnih financijskih sredstava, a odnose se na sredstva iz ESF-a te na moguća
uvećanja na studijskim programima za koje postoji potreba na tržištu rada u RH, odnosno gdje
nezaposlenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ima najviše 30 % od broja
diplomiranih u prethodnoj godini. Dodatno, MZO će sa svakim visokim učilištem pojedinačno
definirati studijske programe za koje smatra da ih je potrebno poticati u skladu sa strateškim
ciljevima razvoja gospodarstva i društva u RH te će se za te studijske programe u pregovorima moći
ugovoriti dodatno zapošljavanje na suradničkim radnim mjestima, te iznimno na ra dnim mjestima
i u zvanju docent. Nakon rektoričina izlaganja uslijedila je rasprava.

Točka 3. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za
2019. godinu
3.1. – rasprava o iskazanim kadrovskim potrebama (viškovi i manjkovi)
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija obrazložila je predmetnu točku Dnevnog reda kroz
power point prezentaciju. Istaknula je kako je za 2017./2018. godinu ukupna suma za plaće iznosila
279.511,168,00 kuna od kojeg u 2018. godini nije utrošen iznos od 2.868.201,69 kuna. Ukupna
suma za plaće za 2019. godine iznosi 283.703,834,00 kuna, a izvjesno je, analizom Planova
zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena, da će i ove godine doći do određenog
neutrošenog iznosa. Rektorica je ukratko iznijela moguće razloge odnosno institucijske kulture i
politike koje dovode do određenih neutrošenih iznosa, nakon čega je uslijedila rasprava.

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta za upis u I. godinu preddiplomskih
sveučilišnih studija Akademije primijenjenih umjetnosti u 2019./2020.
akademskoj godini
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Senat Sveučilišta u Rijeci donosi izmjene uvjeta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih
studija Likovna pedagogija, Primijenjene umjetnosti i Gluma i mediji Akademije primijenjenih
umjetnosti u 2019./2020. ak. god. kako slijedi:
smanjuje se razina ispita sa A na B razinu za obvezne predmete državne mature: Matematika i
Strani jezik.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu upisa izmjena uvjeta u sustav NISpVU i objave
na mrežnim stranicama www.postani-student.hr.

3.2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zapošljavanja, napredovanja i
ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu Građevinskog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
Građevinskog fakulteta.
II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu Filozofskog
fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
za 2019. godinu Filozofskog fakulteta.
II. I. izmjene i dopune Plana iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. Izvješće Rektorice o privremenoj rang listi projekata predviđenih za
financiranje temeljem natječaja UNIRI projekti i Odluke o rasporedu
sredstava za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu
za 2018. godinu i suglasnost na utvrđivanje praga za izradu konačne liste
Senat je po provedenoj raspravi jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:
I.

Senat je sukladno Ugovoru o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2018. godini (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-349) iznos od 7.357.984,73
kuna na svojoj 13. sjednici Odlukom (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-145,
od 18. travnja 2018. godine) utvrdio sljedeća područja namjenskog financiranja znanstvene
djelatnosti:
 Inicijalne potpore,
 UNIRI potpore (iskusni znanstvenici),
 Voditelji kompetitivnih nacionalnih i međunarodnih projekata – paušalno,
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II.

III.

IV.

 Aktivnosti u internacionalizaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti,
 Integrativne aktivnosti Sveučilišta u znanstveno-istraživačkom području,
 Financiranje Ureda za transfer tehnologije, Ureda za znanost i drugih posebnih područja
prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 5. travnja 2018. godine (URBROJ:
533-03-18-0076).
Odlukom Senata o ovlaštenju Retorica za raspored sredstava osiguranih temeljem Ugovora o
namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini Rektorica je za
UNIRI potpore (iskusni znanstvenici i znanstvene skupine izvrsnosti) odobrila raspisivanje
Natječaja za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika u iznosu od 6.000,000,00 kuna.
Temeljem prednje utvrđenog Senat daje Suglasnost na Rang listu znanstvenih i umjetničkih
projekata predviđenih za financiranje u razdoblju 2019.-2022. u okviru Natječaja za dodjelu
sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci - projekti iskusnih
znanstvenika i umjetnika koji je objavljen 3. rujna 2018. godine (KLASA: 402-01/18-01/03;
URBROJ: 2170-57-08-18-56) te na utvrđeni prag za izradu navedene Rang liste.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Razno
U okviru točke „Razno“ provedena je kratka rasprava u vezi sajma visokog obrazovanja u Beogradu,
Stručnog vijeća za informatizaciju i u vezi postupaka provjere vjerodostojnosti diploma, u kojoj su
sudjelovali dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Dora Smolčić
Jurdana, rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica za informatizaciju i organizaciju
prof. dr. sc. Senka Maćešić te glavna tajnica Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., nakon čega je rektorica je
zahvalila svima na doprinosu i zaključila 23. sjednicu Senata.

Zapisnik sastavila:
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.
Rijeka 26. veljače 2019.
KLASA: 003-01/19-03/01
URBROJ: 2170-57-01-19-7

REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
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