
 
                                                                                                                                         

 

36. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(17. prosinca 2019.) 

 
NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

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

  2. prof. art. Letricija Linardid dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
  3. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  4. prof. dr. sc. Dora Smolčid Jurdana dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
   prof. dr. sc. Daniela Malnar prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  5. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  6. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandid dekanica Građevinskog fakulteta 
  7. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Alen Jugovid dekan Pomorskog fakulteta 
  prof. dr. sc. Dario Đerđa prodekan Pravnog fakulteta  
  9. prof. dr. sc. Duško Pavletid dekan Tehničkog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Lidija Vujičid dekanica Učiteljskog fakulteta 
11.  prof. dr. sc. Miranda Mladinid Pejatovid pročelnica Odjela za biotehnologiju 
 doc. dr. sc. Nataša Erceg zamjenica pročelnika Odjela za fiziku 
12. prof. dr. sc. Patrizia Poščid pročelnica Odjela za informatiku  
13. prof. dr. sc. Dean Crnkovid pročelnik Odjela za matematiku  
14. Dinko Jurjevid, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
15. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

16.  Tea Dimnjaševid studentica Filozofskog fakulteta 
17. Leopold Mandid student Pomorskog fakulteta  
18. Marko Rubinid student Odjela za biotehnologiju 
19. Tin Nadarevid studentica Medicinskog fakulteta   

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčid-Šutid predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
 

Odsutni članovi Senata: 
- 
- 
- 
- 
- 

prof. dr. sc. Alan Šustid 
prof. dr. sc. Vesna Crnid-Grotid 
prof. dr. sc. Mladen Petravid 
Bobana Samaržija  
Tomislav Čop 

dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Pravnog fakulteta 
pročelnik Odjela za fiziku  
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Filozofskog fakultet 
 

Pored članova Senata sjednici su bili nazočni:   
prof. dr. sc. Senka Madešid prorektorica za informatizaciju i organizaciju   
prof. dr. sc. Marta Žuvid prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 
prof. dr. sc. Davor Vašiček  prorektor za financije i poslovanje 



 
                                                                                                                                         

 

prof. dr. sc. Alen Ružid prorektor za znanost i umjetnost   
Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta, 
Željka Ljutid, mag. oec.  Ured rektorice 
Bojana Brubnjak Ujčid, dipl. iur. zapisničarka 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. 
Ovjera Zapisnika s 35. sjednice Senata održane dana 19. studenoga 2019. 
godine 

3. Izvješde rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

4.1. 

Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja 
professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva  
za ocjenu prijedloga  
dr. sc. Renata Fox, redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu   

4.2. 

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva  za ocjenu prijedloga  
dr. sc. Zoran Ivanovid, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu   

5. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasnog 
profesora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Bojanu Čukidu i imenovanje 
Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga  

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

 Medicinski fakultet 

6.1. dr. sc. Marina Šantid, dipl. sanit. ing., trajno 

6.2. dr. sc. Saša Ostojid, dr. med., trajno 

6.3. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent., prvi izbor 

6.4. dr. sc. Miranda Muhvid-Urek, dr. med. dent., prvi izbor 

7. Upravljanje ljudskim resursima u 2020. godini 



 
                                                                                                                                         

 

7.1. 
Usvajanje Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 
za 2020. godinu Akademije primijenjenih umjetnosti  

7.2. 
Usvajanje Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 
za 2020. godinu Fakulteta zdravstvenih studija 

7.3. 
Utvrđivanje zbirnog Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Rijeci 
za 2020. godinu za razdoblje prijava 1912-2011 

8. Financijske odluke 

8.1. 
Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2019. godinu Sveučilišta u 
Rijeci (Studentski zbor Sveučilišta) 

8.2. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 
2022. godinu (ukupno sastavnice) 

8.3. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor Sveučilišta, za 2020. 
godinu 

8.4. 
Prijedlog Odluke o temeljnom načinu obračuna i vrednovanja vanjske 
suradnje (ugovori o djelu) 

9. Studiji i studenti 

9.1. 
Prijedlog Odluke o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2020./2021. ak. god.   

9.2. 
Prijedlog Odluke o raspoloživom iznosu sredstava za stipendije i financijske 
pomodi iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 
2019./2020.ak. god. i raspisivanju natječaja   

9.3. 
Prijedlog Odluke o broju i iznosu stipendija za izvrsnost i raspisivanju 
natječaja u 2019./2020. ak. god.  

9.4. 
Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Tehnologija i organizacija prometa Pomorskog fakulteta  

9.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Pravnog 
fakulteta sveučilišta u Rijeci: 

 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo 

 preddiplomskog stručnog studija Upravni studij 

 specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave 

10. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu 

11. Programi cjeloživotnog obrazovanja 

11.1. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Pravo i 
sport“, Pravni fakultet  

11.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Uvod u 
proučavanje talijanskog prava“, Pravni fakultet  



 
                                                                                                                                         

 

12. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 

12.1. 
Potpora organizaciji edukacije za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija 
na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2019/2020 

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

13.1. 

- rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijid-Samaržija za sklapanje 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "The Role of Cultural 
Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic 
Values - HERItage", financiranog iz programa Obzor 2020. 

13.2. 

- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. 
Dori Smolčid Jurdana za potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem 
u postupku nabave građevinskih radova na adaptaciji interijera 2. kata 
zgrade Fakulteta 

13.3. 
- dekanu Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Dušku Pavletidu za oročavanje 
novčanih sredstava u 2020. godini 

13.4. 
- dekanu Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini za 
oročavanje novčanih sredstava u 2020. godini 

13.5. 
- dekanu Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislavu Rukavini za 
ugovaranje dopuštenog prekoračenja po žiro računu Medicinskog fakulteta  

13.6. 
- dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugovidu za oročavanje 
novčanih sredstava u 2020. godini 

13.7. 
NADOPUNA 

- dekanici Filozofskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra u svrhu 
sklapanja ugovora za projekt „Mental Health Promotion of Cobot Workers 
in Industry 4.0“ (MindBot) koji de se financirati iz programa HORIZON 2020. 

13.8. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog Centra Rijeka Dinku Jurjevidu, mr. sig. za 
oročavanje novčanih sredstava u 2020. godini 

13.9. 
NADOPUNA 

SJEDNICI 

- dekanici Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandid za 
poduzimanje pravnih radnji na projektu STREAM 

13.10. 
NADOPUNA 

SJEDNICI 

- dekanici Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandid za 
poduzimanje pravnih radnji na projektu „Razdvajanje utjecaja parametara u 
inženjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom“ 

13.11. 
NADOPUNA 

SJEDNICI 

- dekanu Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Hostu za poduzimanje 
pravnih radnji na projektu BLUE CROWDFUNDING 

14.  
Povjeravanje izvođenja nastave inozemnim profesorima ili istaknutim 
stručnjacima 

14.1. 

Prijedlog Odluke o povjeravanju izvođena nastave inozemnom profesoru na 
Filozofskom fakultetu na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Filozofija i 
suvremenost 
- prof. dr. sc. Pierre Bojanid 

14.2. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju izvođena nastave inozemnoj profesorici na 
Odjelu za biotehnologiju na preddiplomskom sveučilišnom studiju 



 
                                                                                                                                         

 

Biotehnologija i istraživanje lijekova i diplomskim sveučilišnim studijima 
Istraživanje i razvoj lijekova i Medicinska kemija 
- prof. dr. sc. Jasna Peter Katalinid 

15. Planovi Odjela za unutarnju reviziju  

15.1. 
Suglasnost rektorici za donošenje izmjene i dopune Strateškog plana Odjela 
za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2019. – 2021. 

15.2. 
Suglasnost rektorici za donošenje Godišnjeg plana Odjela za unutarnju 
reviziju Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu 

16. Razno 

 

Na svojoj 36. sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je trajni izbor u zvanje redovitog profesora 
dr. sc. Marini Šantid i dr. sc. Saši Ostojidu te prvi izbor u zvanje redovitog profesora dr. sc. Ivani 
Brekalo Pršo  i Mirandi Muhvid Urek s Medicinskog fakulteta u Rijeci 

U nastavku sjednice usvojeni su uvjeti za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih 
sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
akademskoj godini 2020./2021.  

Sveučilište u Rijeci de u akademskoj godini 2019./2020. dodijeliti najviše 100 stipendija za izvrsnost 
u iznosu od 800,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci. Stipendije se dodjeljuju redovitim 
studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 
studija, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica koji ispunjavaju osnove kriterije uspješnosti propisane člankom 6., točkom (A) 
Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015. godine. 

Odlukom Senata usvojena su dva programa cjeloživotnog obrazovanja: „Pravo i sport“ te „Uvod u 
proučavanje talijanskog prava“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

U sklopu svog izvješda rektorica se osvrnula na prijedlog mjera Sveučilišta u Rijeci za unaprjeđivanje 
internacionalizacije u domeni studiranja, te izložila prioritete Sveučilišta u 2019./2020. Naglasak je 
stavljen na povedanje broja studenata i kvalitetu studiranja, povedanje znanstvene i umjetničke 
produkcije, kreiranje novog modela/sustava transfera znanja i suradnje sa zajednicom, 
unaprjeđivanje i razvijanje IKT sektora, povedanje proračunsko/razvojnog financiranja te povedanje 
vidljivosti kroz inovativne i internacionalne politike. 


