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Pored članova Senata sjednici su bili nazočni:
- prof. dr. sc. Senka Maćešić
prorektorica za informatizaciju i organizaciju
- prof. dr. sc. Sanja Barić
prorektorica za studije i studente
- 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 na to da je dana 22. veljače 2019. godine Odjelsko vijeće Odjela za biotehnologiju
izabralo novu pročelnicu prof. dr. sc. Mirandu Mladinić Pejatović, rektorica prof. dr. Snježana PrijićSamaržija predlaže dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 3. doda točka 3.a. Izbor
pročelnice na Odjelu za biotehnologiju s podtočkama 3.a.1. Prijedlog Odluke o potvrdi izbora
pročelnice Odjela za biotehnologija, prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, u mandatnom razdoblju
2019. - 2022. godine te točka 3.a.2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz
redova znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta, Odjela za biotehnologiju. Pored navedenog,
nastavno na Odluku o financiranju u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.03
Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja (KLASA: 910-08/18-01/00143; URBOJ: 533-06-19-0016,
od 22. veljače 2019. godine) dostavljenu od strane MZO dana 22. veljače 2019. godine, a s obzirom na
to da su sastavnicama Sveučilišta odobreni projekti, rektorica predlaže dopunu Dnevnog reda na način
da se u okviru točke 16. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna
dodaju sljedeće podtočke: 16.7. dekanici Filozofskog fakulteta za provedbu projekta Kroatisika,
Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om u sklopu poziva Provedba HKO-a na
razini visokog obrazovanja, 16.8. dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta Pomorski
obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu - MEDUSA u sklopu poziva Provedba HKOa na razini visokog obrazovanja, 16.9. dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta ProLog Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na
osnovama HKO u području prometa i logistike u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog
obrazovanja, 16.10. pročelniku Odjela za fiziku za provedbu projekta Razvoj studija fizike uz primjenu
HKO - FizKo u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja. Članovi Senata jednoglasno
su prihvatili sljedeći:
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika
2.1. s 23. sjednice Senata održane dana 22. siječnja 2019. godine
2.2. s 24. (tematske) sjednice Senata održane dana 29. siječnja 2019. godine
2.3. s 4. (elektroničke) sjednice Senata održane od 18. do 19. veljače 2019. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
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3.a

Izbor pročelnice na Odjelu za biotehnologiju
3.a.1. Prijedlog Odluke o potvrdi izbora pročelnice Odjela za biotehnologija,
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, u mandatnom razdoblju 2019. - 2022. godine

NADOPUNA

3.b.2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstvenonastavne sastavnice Sveučilišta, Odjela za biotehnologiju

NADOPUNA

Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor)
- dr. sc. Vladimir Parpura
Prijedlog Odluke o stjecanju doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorske
disertacije bez pohađanja nastave i polaganja ispita na Medicinskom fakultetu
- Ivana Vidović Zdrilić, dr. med. dent.

4.
5.
6.

Potvrda izbora u znanstveno/umjetničko-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
Filozofski fakultet
6.1. dr. sc. Aneta Stojić, prvi izbor
6.2. dr. sc. Sanja Zubčić, prvi izbor
Akademija primijenjenih umjetnosti
6.3. prof. art. Letricija Linardić, prvi izbor

NADOPUNA

7.

Pravni akti Sveučilišta
7.1.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje
professor emeritus Sveučilišta

7.2.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju minimalnih kriterija za odabir mentora
na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta

7.3. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija
8.

Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
8.1.

Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za privremeno ustupanje slobodnih koeficijenata
složenosti poslova na Sveučilištu

Prijedlog Odluke imenovanju Povjerenstva za podjelu viškova koeficijenata složenosti
poslova
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
8.3. ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
Tehničkog fakulteta
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
8.4. ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
Medicinskog fakulteta

8.2.

9.

Imenovanja i razrješenja
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9.1.

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka iz
redova nastavnika i zaposlenika

9.2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Sveučilišta
9.3.

Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta
- dr. sc. Julija Lozzi Barković

9.4.

Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija
- dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat

10.

Financijske odluke
10.1.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Rijeci – sve sastavnice
za 2018. godinu (obrasci PR RAS i BIL)

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu
(bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o promjenama
10.2.
u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj
klasifikaciji, izvještaj o obvezama i bilješke uz financijske izvještaje
10.3.
11.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci za 2018. godinu
Studiji i studenti

Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih
11.1. (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.
Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
11.2. diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak.
god.
11.3.

Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
za upis u prvu godinu studija 2019./2020. ak. god.

11.4.

Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka u 2019./2020. ak. god. za upise
kandidata starijih od 24 godine

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog
11.5. preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci
11.6.

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

Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa združenog diplomskog sveučilišnog
11.7. studija (master) „Turizam“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

12.

11.8.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog specijalističkog studija
Ekonomija energetskog sektora, Ekonomskog fakulteta u Rijeci (izmjena naziva studija)

11.9.

Prijedlog Odluke o konačnoj raspodjeli sredstava za Sveučilišnu knjižnicu prikupljenih iz
upisnina za 2018./2019.
Programi cjeloživotnog obrazovanja
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12.1.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja ''Glazba u odgoju i
obrazovanju djece s posebnim potrebama“, Učiteljski fakultet

12.2.

Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja ''Usavršavanje za
pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja“, Pravni fakultet

13.

Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis prijavljenih izdanja

14.

Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta)
14.1. Rektorove nagrade i priznanja studentima u 2018./2019. ak. god.
14.2. Nagrada za nastavnu izvrsnost u 2018./2019. ak. god.
14.3. Sajam stipendija i visokog obrazovanja 2019.
14.4.

Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za plaćanje godišnjih članarina u Europskim
sveučilišnim organizacijama (EUA CDE, EUA, UNEECC, EAIE, Humane)

15.

Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima
Filozofski fakultet, izv. prof. dr. sc. Gregor Žvelc

16.

Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna
16.1. dekanu Pomorskog fakulteta:
16.1.1. - za nabavu postrojenja za grijanje - plinska kotlovnica
16.1.2. - za nabavu informatičke opreme
16.1.3. - za nabavu adaptacije prostora Torpeda-edukativna radionica
16.1.4. - za nabavu Simulatora za obuku Nadogradnja K-Sim simulatora s Touch screen
16.2.

dekanici Tehničkog fakulteta za pravne radnje vezane uz projekt Maritime Environmentfriendly TRanspOrt systems-METRO

dekanu Fakulteta zdravstvenih studija za plaćanje naknade za izvedenu nastavu
zaposlenika Medicinskog fakulteta u 2017./2018. ak. god.
dekanici Pravnog fakulteta za provedbu projekta PROVIDENTIA STUDIORUM IURIS 16.4. Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj u sklopu poziva
Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
16.3.

16.5. rektorici Sveučilišta za pravne radnje vezane uz projekt INTERREG V A Italy SASPAS- Safe
Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea

NADOPUNA

rektorici Sveučilišta za provedbu otvorenog postupaka javne nabave
(pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata sveučilišnog kampusa (Filozofskog i
16.6.
Učiteljskog fakulteta, Sveučilišnih odjela, Građevinskog fakulteta, Studentske prehrane,
NADOPUNA
Paviljona 1, Paviljona 2, Paviljona 4, Akademije primijenjenih umjetnosti, zgrade
Znanstveno-tehnologijskog parka) i Rektorata)
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dekanici Filozofskog fakulteta za provedbu projekta Kroatistika, Andragogija, Filozofija i
Kulturologija – usklađivanje s HKO-om u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog
NADOPUNA
obrazovanja
dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta Pomorski obrazovni standard u
16.8.
brodarstvu i brodskom menadžmentu - MEDUSA u sklopu poziva Provedba HKO-a na
NADOPUNA
razini visokog obrazovanja
dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta ProLog - Razvoj visokoobrazovnih
16.9. standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO u
NADOPUNA području prometa i logistike u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog
obrazovanja
16.7.

16.10. pročelniku Odjela za fiziku za provedbu projekta Razvoj studija fizike uz primjenu HKO FizKo u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

NADOPUNA

17.

Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika
2.1. - s 23. sjednice Senata održane dana 22. siječnja 2019. godine
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 23. sjednice Senata održane dana 22. siječnja
2019. godine te je isti jednoglasno usvojen.

2.2. - s 24. (tematske) sjednice Senata održane dana 29. siječnja 2019.
godine
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 24. (tematske) sjednice Senata održane dana 29.
siječnja 2019. godine te je isti jednoglasno usvojen.

2.3. s 4. (elektroničke) sjednice Senata održane od 18. do 19. veljače 2019.
godine
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 4. (elektroničke) sjednice Senata održane od 18.
do 19. siječnja 2019. godine te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
Rektorica je iznijela svoje izvješće kroz nekoliko točaka:
- sjednice Rektorskog zbora RH - Zagreb, 3. sjednica; Zadar, 4. sjednica
- sastanak s ministricom Blaženkom Divjak, Zagreb, 6. veljače
- posjet predstavnika Europske komisije - evaluacija HRS4R, Rijeka, 18. – 19. veljače
- izvješće Znanstveno-programskog odbora za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci i
formiranje Povjerenstva za stratešku vidljivost Sveučilišta u Rijeci
- internacionalizacija:
a. dva posjeta članica Europskog parlamenta Biljane Borzan i Ivane Maletić na temu nove
omotnice za EU projekte
b. sudjelovanje rektorice na EUA Councilu u svojstvu predstavnice Rektorskog zbora RH,
Bruxelles, 24. siječnja
c. radni sastanak s rektorom Sveučilišta u Ljubljani Igorom Papićem, 30. siječnja
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-

d. treći rektorski forum zapadnog Balkana i jugoistočne Europe, Mostar 7. - 9. veljače
e. susret s iranskim veleposlanikom na proslavi Dana državnosti Islamske Republike Iran,
Zagreb, 11. veljače.
f. sastanak članica YUFE Alliance, Bruxelles, 13. veljače
nacrt prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti
izvješća o radu: Kampus, ERASMUS ured, Centar za EU projekte
odluka o osnivanju Povjerenstva za privlačenje studenata i unaprjeđenje internacionalizacije u
domeni studiranja
Odluka o financiranju u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.03
Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić iz svog izvješća izdvaja uputu o obavezi
obavljanja sistematskog zdravstvenog pregleda za studente prve godine preddiplomskih i integriranih
studija, informaciju o održavanju sjednica Stručnog vijeća Centra za studije na sastavnicama te
pokretanju rada na sveobuhvatnoj regulaciji priznavanja prethodnog učenja, informaciju o
događanjima i aktivnostima vezanima uz nastavak rada na pripremi studija Logopedija, a ističe i da je
održan konstituirajući sastanak koordinacijskog tijela Doktorske škole te da se priprema Pravilnik o
doktorskim studijima.
Prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić izvijestio je kako su objavljeni konačni rezultati
za UNIRI projekte, najavio je raspisivanje UNIRI plus natječaja i web-aplikaciju za potpore u poticanju
znanstvenih / znanstveno-nastavnih područja, informirao članove Senata o zaključenju prvog
mjesečnog ciklusa prijava u sklopu Poziva za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije
znanosti i umjetnosti kroz projekte dolazne mobilnosti istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika.
Izvijestio je o 11. sjednici Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte i prezentaciji
doc. dr. sc. Marije Ivaniš s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pod nazivom
UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, kao i o sjednici Savjeta za znanost te sastanku s vodstvom EPK
2020. Prorektor je izvijestio i o drugom sastanku Inicijalnog odbora za izradu projekta Instituta za
tjelesnu aktivnost, sportsku medicinu i zdravlje, te o rezultatima Natječaja za programske aktivnosti
Sveučilišta u Rijeci, Susjedstvo Kampus, Kreativni Tim Kampus – KTK.
Prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senka Maćešić iz svog izvješća izdvaja
informacije vezane uz nastavak pregovora o programskom financiranju u MZO, o dostavljenim
odlukama o imenovanju članova Stručnog vijeća za informatizaciju te održanoj konstituirajućoj
sjednici. Izvijestila je o održanoj koordinaciji sveučilišnih centara, sastanku u Agenciji za komercijalnu
djelatnost (AKD) te nastavku rada na SharePoint portalu Sveučilišta. Zaključno je izvijestila kako su MZO
i Srce prihvatili ideju nabave softvera za provjeru autentičnosti završnih radova na nacionalnoj razini
te kako će troškove nabave ubuduće snositi MZO. Sveučilište će zadržati korištenje TURNITIN-a.
Prorektor za financije i poslovanje prof. dr. sc. Davor Vašiček izvijestio je kako su financijske aktivnosti
u ovom razdoblju interno orijentirane te je izdvojio informacije vezane uz Pravilnik o financijskom
poslovanju Sveučilišta.
Prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić izvještava kako je
temeljem poziva European University Association (EUA) iz siječnja prijavljeno sudjelovanje Sveučilišta
u EUA Learning and Teaching Thematic Peer Groups u 2019. godini. Dobiven je pozitivan odgovor i
prihvaćeno je sudjelovanje u grupi „Student Assesment“. Izvještava o sudjelovanju na EUA Learning
and Teaching Forumu, koji je održan 14. i 15. veljače 2019. godine na University of Warszawa u Poljskoj
te o nastavku procesa započetih u području kvalitete.
7

Predstavnica studenata Pegi Pavletić izvijestila je o aktivnostima Studentskog zbora Sveučilišta.
Izvješća su prihvaćena jednoglasno.

Točka 3.a Izbor pročelnice na Odjelu za biotehnologiju
3.a.1. Prijedlog Odluke o potvrdi izbora pročelnice Odjela za biotehnologija,
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, u mandatnom razdoblju 2019.
- 2022. godine
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Potvrđuje se Odluka Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju (KLASA: 013-03/19-01/01-01,
URBROJ: 2170-57-005-01-19-3 od 22. veljače 2019. godine) o izboru prof. dr. sc. Mirande
Mladinić Pejatović za pročelnicu Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
Pročelnički mandat iz točke I. ove Odluke traje tri godine, od 26. veljače 2019. godine do 25.
veljače 2022. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.a.2. Prijedlog Odluke o potvrdi izbora pročelnice Odjela za biotehnologija,
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, u mandatnom razdoblju 2019.
- 2022. godine
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

IV.

V.

Senat utvrđuje da izv. prof. dr. sc. Marti Žuvić, članici Senata, predstavnici sveučilišne
znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za biotehnologiju, prestaje mandat u Senatu zbog
isteka mandata vršitelja dužnosti pročelnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
Znanstveno-nastavna sastavnica iz točke 1. ove Odluke bira svoga člana za Senat na sjednici
Odjelskog vijeća, u pravilu pročelnika Odjela, no najmanje jedna trećina Odjelskog vijeća može
predložiti i drugu osobu u znanstveno-nastavnom zvanju.
Na temelju kriterija utvrđenog u točki II. ove Odluke, Odjelsko vijeće sastavnice obvezno je u
roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke provesti postupak izbora svoga predstavnika za
člana Senata i najkasnije u roku od 3 dana od dana provedenog izbora dostaviti rektorici
izabranog predstavnika putem Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora člana
Senata (dalje u tekstu: Izborno povjerenstvo).
Uz izabranog predstavnika za člana Senata, obvezno je priložiti Izbornom povjerenstvu sljedeću
dokumentaciju:
 životopis kandidata;
 kratak opis znanstvenog i stručnog rada;
 izjavu predstavnika o prihvaćanju kandidature.
Senat imenuje Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor članova Senata u
sljedećem sastavu:
 prof. dr. sc. Dean Crnković,
 prof. dr. sc. Lidija Vujičić,
 prof. dr. sc. Alen Jugović.
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VI.

Izborno povjerenstvo obvezno je izvijestiti rektoricu Sveučilišta o izabranom predstavniku
sastavnice iz točke I. ove Odluke u roku od 3 dana od dostave dokumentacije iz točke IV. ove
Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor)
- dr. sc. Vladimir Parpura
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Priznanje počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje se dr. sc. Vladimiru
Parpuri, nastavniku i znanstveniku iznimnog međunarodnog ugleda koji aktivno surađuje i
doprinosi aktivnostima te je spreman aktivno surađivati i doprinositi aktivnostima Sveučilišta
u Rijeci.
Dr. sc Vladimir Parpura obvezuje se istaći pripadnost (afilijaciju) Sveučilišta u Rijeci prilikom
znanstvenog predstavljanja u zemlji i inozemstvu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. Prijedlog Odluke o stjecanju doktorata znanosti izradom i javnom
obranom doktorske disertacije bez pohađanja nastave i polaganja ispita
na Medicinskom fakultetu
- Ivana Vidović Zdrilić, dr. med. dent.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat Sveučilišta u Rijeci daje suglasnost IVANI VIDOVIĆ ZDRILIĆ, dr. med. dent., studentici
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina za stjecanje doktorata
znanosti izradom i javnom obranom doktorske disertacije bez pohađanja nastave i polaganja
ispita.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
- Filozofski fakultet

6.1. dr. sc. Aneta Stojić, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor dr. sc. Anete Stojić, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno
mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti,
znanstvenog polja: Filologija, znanstvene grane: Germanistika.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.2. dr. sc. Sanja Zubčić, prvi izbor
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor dr. sc. Sanje Zubčić, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno
mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti,
znanstvenog polja: Filologija, znanstvene grane: Kroatistika.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Akademija primijenjenih umjetnosti

6.3. prof. art. Letricija Linardić, prvi izbor
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Letricije Linardić u umjetničko-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor iz umjetničkog područja, polja:
likovne umjetnosti, grane: grafika.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Pravni akti Sveučilišta
7.1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o postupku izbora i kriterija za izbor
u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

U Odluci o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta
(KLASA: 011-01/18-01/19; URBROJ: 2170-57-01-18-1, od 25. rujna 2018. godine) u točci III. na
kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi ''na hrvatskom i na engleskom jeziku.''
Ovlašćuje se stručna služba Rektorata da redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Odluke o
postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju minimalnih kriterija za
odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta
Senat je po provedenoj raspravi, jednoglasno, donio sljedeći ZAKLJUČAK:
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju minimalnih kriterija za odabir mentora na
poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta upućuje se Savjetu za znanost na daljnje
postupanje u svrhu preciziranja minimalnih kriterija za odabir mentora odnosno ko-mentora na
poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta.

7.3. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Međusveučilišnog centra
izvrsnosti Opatija
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
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I.
II.

Donosi se Pravilnik međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija koji čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Točka 8. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
8.1. Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za privremeno ustupanje
slobodnih koeficijenata složenosti poslova na Sveučilištu
Po provedenoj raspravi Senat je jednoglasno, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat daje suglasnost Rektorici, u cilju smanjenja iznosa neutrošenih sredstava za plaće, da
privremeno slobodne koeficijente složenosti poslova rasporedi sukladno tekućim potrebama
sastavnica.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.2. Prijedlog Odluke imenovanju Povjerenstva za podjelu viškova
koeficijenata složenosti poslova
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

Imenuje se Povjerenstva za podjelu viškova koeficijenata složenosti poslova u sljedećem
sastavu:
 prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za informatizaciju i organizaciju – predsjednica,
 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravnog fakulteta,
 prof. dr. sc. Alan Šustić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija,
 prof. dr. sc. Alen Jugović, dekan Pomorskog fakulteta,
 prof. dr. sc. Dean Crnković, pročelnika Odjela za matematiku,
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta.
Povjerenstvo imenovano u točki I. ove Odluke obvezuje se na temelju usvojenih Planova
zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena sastavnica Sveučilišta za 2019.
godinu te usvojenih izmjena i dopuna istih u skladu sa strateškim ciljevima Sveučilišta
predlagati Senatu raspored utvrđenog višaka koeficijenata složenosti poslova za pojedinu
kalendarsku godinu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.3. Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
Tehničkog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.
III.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
za 2019. godinu Tehničkog fakulteta.
I. izmjene i dopune Plana iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Obvezuje se Fakultet da usvojene izmjene i dopune prikaže u tablici RITEH-Plan upravljanja
ljudskim resursima 2019 u roku od osam dana dostave ove Odluke.
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IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.4. Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja,
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
Medicinskog fakulteta
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.
III.
IV.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
za 2019. godinu Medicinskog fakulteta.
I. izmjene i dopune Plana iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Obvezuje se Fakultet da usvojene izmjene i dopune prikaže u tablici MEDRI-Plan upravljanja
ljudskim resursima 2019 u roku od osam dana dostave ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9. Imenovanja i razrješenja
9.1.

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Sveučilišne
knjižnice Rijeka iz redova nastavnika i zaposlenika

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

II.
III.

U Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka imenuju se:
tri člana u znanstvenom zvanju kako slijedi:
 prof. dr. sc. Sanja Barić,
 prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić,
 izv. prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle.
predstavnik zaposlenika
 Sandra Cuculić.
Mandat imenovanih članova Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka iz točki I. ove Odluke
traje dvije (2) godine odnosno do 25. veljače 2021. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.2.

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Sveučilišta

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

II.

U Etičko povjerenstvo Sveučilišta imenuju se:
na prijedlog Rektorice:
 prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, (znanstveno-nastavno osoblje),
 doc. dr. sc. Bojan Crnković (znanstveno-nastavno osoblje),
 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. (stručno-administrativno osoblje),
 Branka Turk (Sveučilišna knjižnica Rijeka),
na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta:
 Tihana Švaljek (Fakultet zdravstvenih studija).
Mandat imenovanih članova Etičkog povjerenstva traje tri (3) godine odnosno za predstavnika
studenta do isteka statusa studenta.
12

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.3.

Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za industrijsku
baštinu Sveučilišta
- dr. sc. Julija Lozzi Barković

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

Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković imenuje se predstojnicom Centra za industrijsku baštinu
Sveučilišta u Rijeci.
Mandat imenovane u točki I. ove Odluke traje tri (3) godine odnosno do 25. veljače 2022.
godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.4.

Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Međusveučilišnog centra
izvrsnosti Opatija
- dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat

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

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat imenuje se predstojnicom Međusveučilišnog centra
izvrsnosti Opatija, a zamjenicom predstojnice imenuje se doc. dr. sc. Ana Poščić.
Mandat imenovanih u točki I. ove Odluke traje tri (3) godine odnosno do 25. veljače 2022.
godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. Financijske odluke
10.1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Rijeci
– sve sastavnice za 2018. godinu (obrasci PR RAS i BIL)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

III.

Senat prihvaća konsolidirani financijski izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima,
te konsolidiranu bilancu Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu.
Izvješće iz točke I. ove Odluke objedinjava godišnje financijske izvještaje sastavnica Sveučilišta
u Rijeci (proračunskih korisnika) koje su sastavnice predale na obrascima PR RAS i BIL kao dio
godišnjeg financijskog izvješća predanog Ministarstvu financija RH (putem FINE) i Državnoj
reviziji.
Izvješće iz točke I. ne uključuje financijske izvještaje Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci koji
posluje kao neprofitna organizacija s rokom financijskog izvještavanja do 28.02.2019.godine.
Sveučilište u Rijeci je u 2018. godini ostvarilo 484.037.279 kn prihoda i primitaka, od čega su:
 prihodi iz proračuna 343.202.489 kn ili 70,90 % - (AOP 130)
 ostali prihodi opće države 6.196.145 ili 1,28 % - (AOP 054, 057, 063, 070 i 071)
 prihodi iz vlastite djelatnosti 31.139.332 kn ili 6,43 % (AOP 124)
 prihodi od donacija 1.687.543 kn ili 0,35 % (AOP 127)
 prihodi iz inozemstva i EU fondova 24.887.609 kn ili 5,14 % (AOP 047, 049, 066, 072 i 073)
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 prihodi od imovine 1.571.251 kn ili 0,32 % (AOP 074)
 prihodi po posebnim propisima 69.752.865 kn ili 14,41 % (AOP 105)
 ostali prihodi 1.923.984 kn ili 0,40 % (AOP 136)
 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 83.448 kn ili 0,02 % (AOP 289)
 primici od povrata glavnice danih zajmova 3.592.613 kn ili 0,74 % (AOP 411)
Sveučilište u Rijeci je u 2018 godini ostvarilo 463.967.063 kn rashoda i izdataka, od čega su:
 rashodi za zaposlene 327.525.272 kn ili 70,59 % (AOP 149)
 naknade troškova zaposlenika 16.879.512 kn ili 3,64 % (AOP 161)
 rashodi za materijal i energiju 22.530.439 kn ili 4,86 % (AOP 166)
 rashodi za usluge 49.721.622 kn ili 10,72 % (AOP 174)
 troškovi osoba izvan radnog odnosa 1.989.136 kn ili 0,43 % (AOP 184)
 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.440.884 kn ili % (AOP 185)
 financijski rashodi 951.391 ili 0,21 % (AOP 193)
 troškovi subvencija 599.034 kn ili 0,13 % (AOP 212)
 troškovi danih pomoći 2.556.539 kn ili 0,55 % (AOP 221)
 naknade građanima i studentima 8.498.091 kn ili 1,83 % (AOP 246)
 ostali rashodi (donacije) 293.191 kn ili 0,06 % (AOP 257)
 rashodi za nabavu nematerijalne dugotrajne imovine 287.620 kn ili 0,06 % (AOP 347)
 rashodi za nabavu materijalne dugotrajne imovine 12.806.674 kn ili 2,76 % (AOP 354)
 rashodi za dodatna ulaganja na imovini 6.448.786 kn ili 1,39% (AOP 393)
 izdaci za dane zajmove i depozite 3.776.622 kn ili 0,81 % (AOP 519)
 izdaci za otplatu glavnice 1.662.250 kn ili 0,36 % (AOP 583)
Ukupna bilanca (imovina, te obveze i vlastiti izvori) svih sastavnica (proračunski korisnici) iznosi
1.161.580.280 kn,
Imovina se sastoji od nefinancijske imovine u iznosu od 964.910.121 kn i financijske imovine
u iznosu od 196.670.159 kn.
Obveze iznose 112.827.821 kn, a vlastiti izvori iznose 1.048.752.459 kn.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

V.

10.2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Rijeci
za 2018. godinu (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i
izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i
obveza, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o
obvezama i bilješke uz financijske izvještaje
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
R.br.
1.

2.

Senat prihvaća financijske izvještaje (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj
klasifikaciji, izvještaj o obvezama i bilješke uz financijske izvještaje) Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu
na način kako je prikazano u obrascima koji čine sastavni dio ove odluke.
Ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci u 2018. godini iznose kako slijedi:
Opis
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Višak prihoda poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Iznos
85.522.115
72.578.875

Višak/manjak

12.943.240
0
1.886.669
-1.886.669
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3.

4.

Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
Manjak primitaka od financijske imovine i obveza
Višak prihoda i primitaka za 2018. godinu

163.613
1.014.209
-850.596
10.205.975



III.

IV.

V.

VI.

VII.

Dio prihoda poslovanja iz 2018. godine u iznosu od 5.299.250,73 kn pokrio je manjak prihoda od
nefinancijske imovine u 2018. godini, te preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine
temeljem članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (tablica 1).
 Primici od financijske imovine odnose se na povrat sredstava danih udruzi Znam u iznosu od
45.000,00 kn i na otpis potraživanja prema Televiziji Primorja i Gorskog kotara d.o.o. u iznosu od
118.612,82 kn zbog likvidacije društva. Izdaci za financijsku imovinu odnose se na dane zajmove
trgovačkim društvima E-glas d.o.o. i Hidromodeling d.o.o. iz sredstava namijenjenih poticanju
poduzetništva u iznosu od 259.910,00 kn, dugoročnog oročenja sredstava Riznice za kreditiranje
studenata temeljem ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 87.631,87 kn i na otplatu
glavnice kredita kod Zagrebačke banke d.d. iz 2013. godine u iznosu od 666.666,67 kn.
Ukupna imovina iznosi 809.959.776 kn i u usporedbi sa 2017. godinom smanjena je za 6,3%. Imovinu
čine nefinancijska imovina u iznosu od 753.612.080 kn i financijska imovina u iznosu od 56.347.696
kn. Vrijednost imovine je najvećim dijelom smanjena uslijed obračunatog godišnjeg ispravka
vrijednosti (amortizacije).
Ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci koji se prenose iz 2018. i prijašnjih godina u proračunsku
2019. godinu su:
 Višak prihoda poslovanja iz 2018. godine i ranijih godina iznosi 32.466.246 kn. Najvećim dijelom
sastoji se od prihoda Riznice za kreditiranje studenata, u iznosi 20.554.430,41 kn i viškova
projekata Sveučilišta u Rijeci (EU projekti, znanstvene potpore, projekti HRZZ i drugo).
 Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2018. godine i ranijih godina iznosi 14.606.586 kn.
Sastoji se od troškova izgradnje novih paviljona na Kampusu i za nabavku ostale opreme iz
projekata Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišnih odjela.
 Manjak primitaka od financijske imovine iz 2018. godine i ranijih godina iznosi 19.496.262 kn.
Sastoji se od manjka primitaka zbog oročenja sredstava Riznice za kreditiranje studenata
(sredstva su prvi puta oročena 2008. godine) u iznosu od 19.281.679 kn, manjka od 259.910 kn
koji je nastao zbog danog zajma trgovačkim društvima E-glas d.o.o. i Hidromodeling d.o.o.,
manjka od 666.666 kn zbog povrata glavnice za Kredit iz 2013. godine kod Zagrebačke banke i
viška primitaka od kredita Zagrebačke banke koji je realiziran 2013. godine u iznosu od 711.993
kn.
 Manjak prihoda i primitaka iz 2018. godine i ranijih godina iznosi 1.636.602 kn.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.186.009,28 kuna biti će pokriven iz viška prihoda
poslovanja. Detaljan pregled navedene korekcije sastavni je dio ove odluke (Tablica 2).
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 118.612,82 kuna pokrit će manjak prihoda poslovanja u
navedenom iznosu za potrebe otpisa potraživanja prema Televiziji Primorja i Gorskog kotara.
Manjak primitaka od financijske imovine nastao zbog izdataka za financijsku imovinu (otplata glavnice
kredita Zagrebačke banke iz 2013. godine) u iznosu od 666.666,67 kuna pokriti će se iz viška prihoda
poslovanja.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10.3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

Senat prihvaća Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu, koji
čini sastavni dio ove Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

15

Točka 11. Studiji i studenti
11.1. Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica
u 2019./2020. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini
2019./2020. kako slijedi:
 broj upisnih mjesta na redovitim studijima za državljane RH i državljane država članica EU
 broj upisnih mjesta na redovitim studijima za strane državljane
 broj upisnih mjesta za izvanredne studije.
Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na
konačnoj rang-listi, do ispunjenja upisnih kvota.
(1) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine (KLASA:602-04/1605/3, URBROJ: 380-230/071-16-8) pravo izravnog upisa na visoka učilišta u statusu redovitih
studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod
uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja,
vještina i sposobnosti imaju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I.
skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03,
148/13), u daljnjem tekstu: Zakon
- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8.
Zakona
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.
(2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani
unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60-postotnim i većim
tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).
Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi
položeni ispiti koje je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.
(3) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima
dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka (1) i (2) ove točke:
 hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga
rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1.
siječnja 2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva);
 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u
evidenciji nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata
prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici
područne (regionalne) samouprave;
 kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
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 Kandidati iz stavka (1), alineja 5., 6. i 7. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda

III.

IV.

V.

VI.

državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada.
Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.
(4) Kandidati iz stavaka (1) i (2) ove točke koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar
upisne kvote upisat će se izvan kvote do ispunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.
Državljani Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i državljani trećih
država kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH imaju pravo upisa na studij pod istim
uvjetima kao i hrvatski državljani u skladu s posebnim propisima.
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.
U slučaju da se upisna mjesta za strane državljane ne popune, odlukom vijeća visokog
učilišta/Sveučilišta ista se mogu popuniti državljanima RH/EU. Odluka vijeća dostavlja se
Senatu na znanje.
Broj mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija i
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.
prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni
informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) i čini sastavni dio Natječaja za upis u I.
godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.

11.2. Prijedlog Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih
sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u
Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2019./2020. kako
slijedi:
• broj redovitih studenata državljana RH i državljana država članica EU
• broj redovitih studenata stranih državljana
• broj izvanrednih studenata.
Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na
konačnoj rang-listi, do ispunjenja upisnih kvota.
(1) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine (KLASA:602-04/1605/3, URBROJ: 380-230/071-16-8) pravo izravnog upisa na visoka učilišta u statusu redovitih
studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod
uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja,
vještina i sposobnosti imaju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03,
148/13), u daljnjem tekstu: Zakon
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III.

IV.

V.

VI.

- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8.
Zakona
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.
(2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani
unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60-postotnim i većim
tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).
Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi
položeni ispiti koje je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.
(3) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima
dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka (1) i (2) ove točke:
• hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata
status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja
2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva);
• djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji
nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve
skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici
područne (regionalne) samouprave;
• kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
• Kandidati iz stavka (1), alineja 5., 6. i 7. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada.
Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.
(4) Kandidati iz stavaka (1) i (2) ove točke, koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar
upisne kvote, upisat će se izvan kvote do ispunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.
Državljani Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i državljani trećih
država kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH imaju pravo upisa na studij pod istim
uvjetima kao i hrvatski državljani u skladu s posebnim propisima.
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.
U slučaju da se upisna mjesta za strane državljane ne popune, odlukom vijeća visokog
učilišta/Sveučilišta ista se mogu popuniti državljanima RH/EU. Odluka vijeća dostavlja se
Senatu na znanje.
Broj mjesta za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god. prikazan je
tablici koja je sastavni dio ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu
diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i
njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.

11.3. Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja,
vještina i sposobnosti za upis u prvu godinu studija 2019./2020. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu preddiplomskih
sveučilišnih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija provode Akademija
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II.

III.

primijenjenih umjetnosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju
Sveučilišta u Rijeci.
Troškovi dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti iz točke I. ove odluke u
2019./2020. ak. godini iznose:
- 330,00 kn za studije Akademije primijenjene umjetnosti
- 300,00 kn za integrirani sveučilišni studij „Dentalna medicina“ Medicinskog
fakulteta
- 150,00 kn za studije Filozofskog fakulteta i Odjela za biotehnologiju.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za upise u 2019./2020. ak. god.

11.4. Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka u 2019./2020. ak.
god. za upise kandidata starijih od 24 godine
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Ekonomski, Građevinski, Pomorski i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci provode razredbeni
postupak za kandidate koji su do uključivo 31. siječnja 2019. godine navršili 24 godine, a
prijavili su se za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija.
Troškovi razredbenog postupka za kandidate iz točke I. ove odluke iznose 250,00 kn.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za upise u 2019./2020. ak. god.

11.5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sljedeći
način:
- povećava se optimalni broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne
i kadrovske kapacitete s 30 na 42 redovita studenta
- studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna
medicina izvodit će se i na engleskom jeziku.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2019./2020.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa
izmjena u sustav MOZVAG, a Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obavezan je izmjene i
dopune unijeti u bazu MOZVAG.

11.6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa
diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički
smjer) Sveučilišta u Rijeci
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
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I.

II.
III.

Donose se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i
informatika (nastavnički smjer) Sveučilišta u Rijeci na sljedeći način:
- studij se može izvoditi i kao izvanredni te se povećava optimalni broj studenata koji se mogu upisati na
studij s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete s 30 na 45 studenata (30 redovitih studenata i 15
izvanrednih studenata)
- imenuju se dodatni nositelji na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Politehnika i informatika
(nastavnički smjer) za kolegije:
Operacijski sustavi 1 (30+30+0), 1. semestar, nositelj doc. dr. sc. Marko Maliković
Operacijski sustavi 2 (30+30+0), 2. semestar, nositelj doc. dr. sc. Marko Maliković
Računalne mreže 1 (30+30+0), 1. semestar, nositelj doc. dr. sc. Vladimir Pleština
Računalne mreže 2 (30+30+0), 2. semestar, nositelj doc. dr. sc. Vladimir Pleština
Školski menadžment (30+0+0), 1. semestar, nositelj doc. dr. sc. Sonja Brlečić Valčić
Seminar osnivanja poduzetništva (0+0+45), 1. semestar, nositelj doc. dr. sc. Sonja Brlečić Valčić
Održivi razvoj (30+0+15), 2. semestar, nositelj izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger
Metodika nastave informatike (30+30+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Metodika nastave politehnike 1 (30+0+30), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Nastavna praksa politehnike 1 (0+30+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Praktikum metodike nastave politehnike 1 (0+30+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Modeliranje procesa (30+30+0), 3. semestar, nositelj izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović
Mehaničke konstrukcije (30+30+0), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Mateja Šnajdar Musa
Modeliranje podataka (30+30+0), 4. semestar, nositelj izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović
Nastavna praksa informatike (0+60+0), 4. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Metodika nastave politehnike 2 (30+0+30), 3. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Nastavna praksa politehnike 2 (0+30+0), 4. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković
Praktikum metodike nastave politehnike 2 (0+30+0), 4. semestar, nositelj doc. dr. sc. Damir Purković.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske godine
2019./2020.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu znanosti i
obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav
MOZVAG, a osobe imenovane odlukom rektora od 12. svibnja 2016. godine (KLASA: 602-04/16-01/17,
URBROJ: 2170-57-03-16-2) obavezne su izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG.

11.7. Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa združenog
diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

III.

Osniva se združeni diplomski sveučilišni studijski program (master) „Turizam“, čiji su nositelji
i izvoditelji Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Ekonomski
fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Tekst studijskog programa nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.
Studij traje dvije (2) godine, a njegovim završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.
Znanstveno područje studijskog programa: društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija.
Studij se izvodi u sjedištima visokih učilišta.
Studijem se stječe akademski naziv magistar/magistra ekonomije (mag. oec.) u Republici
Hrvatskoj odnosno magistar menadžmenta/smjer turizam u Bosni i Hercegovini.
Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske
kapacitete iznosi 30 izvanrednih studenata.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja - Upravi za visoko obrazovanje na
daljnje postupanje u svrhu upisa u odgovarajući Upisnik studijskih programa, čime će se steći
uvjeti za izvođenje studijskog programa iz točke I. ove Odluke.
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IV.

V.

Za izvođenje studijskog programa združenog diplomskog sveučilišnog studija (master)
„Turizam“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ne predviđa se opterećenje Državnog
proračuna Republike Hrvatske, već će studij biti financiran isključivo iz školarina polaznika.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11.8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog
specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora, Ekonomskog
fakulteta u Rijeci (izmjena naziva studija)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Donosi se odluka kojom se mijenja naziv studija iz Ekonomija energetskog sektora u Ekonomija
energetskog sektora – MBA.
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a specijalist/specijalistica
ekonomije energetskog sektora – MBA.
Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta, u trajanju od jedne godine, čijim se završetkom stječe
60 ECTS bodova.
Obrazac za izmjene i dopune studijskog programa Ekonomija energetskog sektora - MB čini
sastavni dio ove Odluke.
Izmjene i dopune studijskih programa iz točke I. ove Odluke primjenjuju se od akademske
godine 2019./2020.
Izmjene i dopune studijskog programa iz točke I. ove Odluke dostavljaju se Agenciji za znanost
i visoko obrazovanje zbog omogućavanja unosa izmjena u sustav MOZVAG, a Ekonomski
fakultet u Rijeci obavezan je izmjene i dopune unijeti u bazu MOZVAG.

11.9. Prijedlog Odluke o konačnoj raspodjeli sredstava za Sveučilišnu
knjižnicu prikupljenih iz upisnina za 2018./2019.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Utvrđuje se da je Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 12. sjednici dana 20. ožujka 2018. godine
donio Odluku o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih
sastavnica u 2018./2019. ak. god. (KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-92) te da
je nastavno na navedenu Odluku, a na prijedlog Sveučilišne knjižnice Rijeka na svojoj 18.
sjednici dana 25. rujna 2018. godine donio Odluku o odobravanju raspodjele sredstava
upisnina za 2018./2019. ak. god. Sveučilišnoj knjižnici Rijeka (KLASA: 003-01/18-03/02,
URBROJ: 2170-57-01-18-393).
Nastavno na prijedlog Sveučilišne knjižnice u Rijeci (KLASA: 402-06/19-01/01; URBROJ: 217057-06-19-4, od 18. siječnja 2019. godine), a u skladu s odlukama iz točke I. ove Odluke
odobrava se konačna raspodjela sredstava upisnina za 2018./2019. ak. god. Sveučilišnoj
knjižnici Rijeka kako slijedi:
Za programe u Središnjoj knjižnici ukupno: 194.170,00 kn
1. za produženo radno vrijeme (radni dan do 01 h, subota do 23 h i nedjelja do 20 h)
74.170,00 kn
2. za nabavu knjižnične građe 70.000,00 kn
3. za subvencije studentskih članarina 50.000,00 kn
Za Programe u Podružnici Kampus ukupno: 152.100,00 kn
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III.

IV.

1. od toga za produženo radno vrijeme - studentski rad (radnim danom do 19 h) 30.000,00
kn
2. za tekuće i inv. održavanje i obnova opreme korisničkog prostora 12.070,00 kn
3. za nabavu knjižnične građe 110.030,00 kn
Sredstva za programe navedene u točki II. mogu se međusobno preraspodijeliti u slučaju
promjene cijena troškova produženog radnog vremena (zaštitarske usluge, troškovi el.
energije i sl.) ili broja realiziranih studentskih članarina.
Zadužuje se Sveučilišna knjižnica Rijeka da u svom godišnjem izvješću za 2019. godinu izvijesti
Senat o izvršenju ove Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 12. Programi cjeloživotnog obrazovanja
12.1. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
''Glazba u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama“ Učiteljski
fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.

III.
IV.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Glazba u odgoju i obrazovanju djece s
posebnim potrebama“ Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja „Glazba u odgoju i obrazovanju djece s posebnim
potrebama“ je program usavršavanja s ECTS bodovima. Završetkom programa stječe se 22
ECTS boda.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12.2. Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja
''Usavršavanje za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja“,
Pravni fakultet
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.
II.
III.
IV.

Senat donosi program cjeloživotnog obrazovanja „Usavršavanje za pripremu stručnog ispita za
stečajnog upravitelja“ Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Program cjeloživotnog obrazovanja „Usavršavanje za pripremu stručnog ispita za stečajnog
upravitelja“ je program usavršavanja kroz koji pristupnici ne stječu ECTS bodove.
Program cjeloživotnog obrazovanja iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis
prijavljenih izdanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Usvajaju se prijavljena izdanja koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci
za 2019. godinu:
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R.
br.

AUTORI/UREDNICI

1.

Autori:
prof. dr. sc. Antun Kraš,
doc. dr. sc. Jasminka
Bonato i doc. dr. sc.
Biserka Draščić Ban

2.

Urednica:
Vesna Vranić Kauzlarić,
dipl. ing.
Autori:
izv. prof. dr. sc. Predrag
Kralj i prof. dr. sc. Ivica
Šegulja
Urednica:
Vesna Vranić Kauzlarić,
dipl. ing.

3.

II.

Urednik:
izv. prof. dr. sc. Željko
Boneta

SASTAVNICA

NASLOV DJELA

KATEGORIJA
DJELA

NAKLADA

Pomorski
fakultet
Sveučilišta u
Rijeci

Pouzdanost i
raspoloživost
digitalnih sustava

udžbenik

tiskano
izdanje (200)

Pomorski
fakultet
Sveučilišta u
Rijeci

Brodski cjevovodi

udžbenik

e-izdanje

Učiteljski
fakultet
Sveučilišta u
Rijeci

Odgojno-obrazovne
teme

časopis

tiskano
izdanje (100) i
e-izdanje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta)
14.1. Rektorove nagrade i priznanja studentima u 2018./2019. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Prihvaća se sljedeći projekt:

Šifra
projekta

3 %-19-2

II.
III.

Nositelj projekta/
Korisnik sredstava

dr. sc. Sanja Barić

Naziv

Traženi iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Odobreni iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Rektorove nagrade
i priznanja
studentima u
2018./2019. ak.
god.

24.500,00 kn

24.500,00 kn

Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14.2. Nagrada za nastavnu izvrsnost u 2018./2019. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
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I.

Prihvaća se sljedeći projekt:

Šifra
projekta

3 %-19-3

II.
III.

Nositelj projekta/
Korisnik sredstava

dr. sc. Sanja Barić

Naziv

Traženi iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Odobreni iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

31.470,00 kn

31.470,00 kn

Nagrada za
nastavnu izvrsnost
u ak. gd.
2018./2019.

Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14.3. Sajam stipendija i visokog obrazovanja 2019.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

Prihvaća se sljedeći projekt:

Šifra
projekta

3 %-19-4
II.
III.

Nositelj projekta/
Korisnik sredstava

dr. sc. Sanja Barić

Naziv

Traženi iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

Odobreni iznos u
HRK (s uključenim
PDV-om)

25.000,00 kn

25.000,00 kn

Sajam stipendija i
visokog
obrazovanja 2019.

Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14.4. Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za plaćanje godišnjih članarina
u Europskim sveučilišnim organizacijama (EUA CDE, EUA, UNEECC,
EAIE, Humane)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.
III.

Senat daje suglasnost Rektorici za plaćanje godišnjih članarina u Europskim sveučilišnim
organizacijama kako slijedi:
 European University Association Council for Doctoral Education EUA CDE,
 European University Association EUA,
 University Network of European Capitals of Culture UNEECC,
 European Association for International Education EAIE,
 HUMANE.
Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Točka 15. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima
Filozofski fakultet, izv. prof. dr. sc. Gregor Žvelc
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat daje suglasnost za povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnom profesoru i
istaknutom znanstveniku izv. prof. dr. sc. dr. sc. Gregoru Žvelcu na predmetu Odabrana
poglavlja iz kliničke psihologije u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. na diplomskom
studiju psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00
kuna
16.1. dekanu Pomorskog fakulteta:
16.1.1. - za nabavu postrojenja za grijanje - plinska kotlovnica
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 za nabavu postrojenja za grijanje – plinska kotlovnica.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.1.2. - za nabavu informatičke opreme
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 za nabavu informatičke opreme podijeljenu na grupe: a)računalna
oprema, b)stolna računala, c) prijenosna računala.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.1.3. - za nabavu adaptacije prostora Torpeda-edukativna radionica
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 za nabavu adaptacije prostora Torpeda-edukativna radionica.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.1.4. - za nabavu Simulatora za obuku Nadogradnja K-Sim simulatora s
Touch screen
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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 za nabavu Simulatora za obuku Nadogradnja K-Sim simulatora s
Touch screen.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.2. dekanici Tehničkog fakulteta za pravne radnje vezane uz projekt
Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems-METRO
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat daje suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Jasni PrpićOršić za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00
kuna vezanih uz projekt Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems-METRO
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.3. dekanu Fakulteta zdravstvenih studija za plaćanje naknade za izvedenu
nastavu zaposlenika Medicinskog fakulteta u 2017./2018. ak. god.
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat daje prethodnu suglasnost dekanu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kn za
plaćanje naknade Medicinskom fakultetu za održanu nastavu od strane zaposlenika
Medicinskog fakulteta u ak. g. 2017./2018.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.4. dekanici Pravnog fakulteta za provedbu projekta PROVIDENTIA
STUDIORUM IURIS - Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim
fakultetima u Hrvatskoj u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini
visokog obrazovanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Vesni Crnić-Grotić dekanici Pravnog fakulteta u Rijeci
za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna
za provedbu projekta PROVIDENTIA STUDIORUM IURIS - Unaprjeđenje kvalitete studiranja na
pravnim fakultetima u Hrvatskoj u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.5. rektorici Sveučilišta za pravne radnje vezane uz projekt INTERREG V A
Italy SASPAS- Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic
Sea
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Senat daje suglasnost rektorici Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji u ime i za
račun Sveučilišta u vrijednosti iznad 500.000,00 kuna za pravne radnje vezane uz projekt
INTERREG V A Italy SASPAS- Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.6. rektorici Sveučilišta za provedbu otvorenog postupaka javne nabave
(pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata sveučilišnog kampusa
(Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Sveučilišnih odjela, Građevinskog
fakulteta, Studentske prehrane, Paviljona 1, Paviljona 2, Paviljona 4,
Akademije
primijenjenih
umjetnosti,
zgrade
Znanstvenotehnologijskog parka) i Rektorata)
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, rektorici Sveučilišta u Rijeci,
za provođenje otvorenog postupka javne nabave – Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata
sveučilišnog kampusa (Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Sveučilišnih odjela, Građevinskog
fakulteta, Studentske prehrane, Paviljona 1, Paviljona 2, Paviljona 4, Akademije primijenjenih
umjetnosti, zgrade Znanstveno-tehnologijskog parka) i Rektorata.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.7.

dekanici Filozofskog fakulteta za provedbu projekta Kroatisika,
Androgogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om u
sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

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

II.

Senat daje suglasnost dekanici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Jasni PrpićOršić za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00
kuna za pravne radnje vezane uz projekt Primjena hrvatskog klasifikacijskog okvira za
sveučilišne studije u području elektrotehnike – HKO-ELE.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.8.

dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta Pomorski
obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu MEDUSA u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog
obrazovanja

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

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Alenu Jugoviću dekanu Pomorskog fakulteta za
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna za
provedbu projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu MEDUSA u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
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II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.9.

dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta ProLog - Razvoj
visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i
studijskih programa na osnovama HKO u području prometa i logistike
u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

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

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Alenu Jugoviću dekanu Pomorskog fakulteta za
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna za
provedbu projekta ProLog - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda
kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO u području prometa i logistike u sklopu
poziva Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.10. pročelniku Odjela za fiziku za provedbu projekta Razvoj studija fizike
uz primjenu HKO - FizKo u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini
visokog obrazovanja
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost prof. dr. sc. Mladenu Petraviću pročelniku Odjela za fiziku za
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Odjela u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna za
provedbu projekta Razvoj studija fizike uz primjenu HKO - FizKo u sklopu poziva Provedba HKOa na razini visokog obrazovanja
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 17. Razno
U okviru točke „Razno“ provedena je kratka rasprava u vezi s Izvješćem Odbora za statutarna i
pravna pitanja nastavno na zamolbu tom tijelu da dostavi mišljenje vezano za izbor rektora, nakon
čega je rektorica zahvalila svima na doprinosu i zaključila 25. sjednicu Senata.

Zapisnik sastavila:
Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.

Rijeka 26. ožujka 2019.
KLASA: 003-01/19-03/01
URBROJ: 2170-57-01-19-10
REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
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