
                                                            

 

39. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(25. veljače 2020.) 

 
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. 
  5. prof. dr. sc. Alan Šustid  dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
  6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  7. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandid dekanica Građevinskog fakulteta 
   prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača prodekan Medicinskog fakulteta 
   izv. prof. dr. sc. Vlado Frančid prodekan Pomorskog fakulteta 
 8. prof. dr. sc. Vesna Crnid-Grotid dekanica 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 
12. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
13. prof. dr. sc. Patrizia Poščid pročelnica Odjela za informatiku 
14. prof. dr. sc. Dean Crnkovid pročelnik Odjela za matematiku  
15. Dinko Jurjevid, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
16. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

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

 
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. Tomislav Rukavina 
prof. dr. sc. Alen Jugovid 
Bobana Samaržija 
Tomislav Čop 
Tin Nadarevid 

dekan Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Filozofskog fakultet 
student Medicinskog fakulteta 
 

  
Pored članova Senata sjednici su nazočili:   

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 37. sjednice Senata održane dana 21. siječnja 2020. godine 

3. Izvješde rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice, Odjel za fiziku 

5. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) 
- dr. sc. Bojan Ćukid 

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

 Medicinski fakultet 

6.1. dr. sc. Branko Kolarid, dr. med., prvi izbor 

 Ekonomski fakultet 

6.2. dr. sc. Zdravko Zekid, trajno 

6.3. dr. sc. Nataša Rupčid, prvi izbor 

 Pravni fakultet  

6.4. dr. sc. Ivana Kunda, prvi izbor 

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. 
Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju radnih mjesta Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 



                                                            

 

8. 
Prijedlog Odluke o imenovanju mentora doc. dr. sc. Zdravka Kolundžida Valentini 
Martan asistentici iz znanstvenog područja Društvene znanosti, znanstvenog polja: 
Logopedija za potrebe studija Logopedije 

9. Razrješenja / imenovanja 

9.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
predstavnika: APURI, EFRI, FZSRI, PFRI 

9.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstvo za akademsko priznavanje i 
priznavanje razdoblja studija. predstavnika: EFRI 

9.3. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog vijeda za financijsko 
poslovanje i suradnju s gospodarstvom predstavnika: OFRI 

9.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o prihvadanju uloge Senata kao Savjeta za pradenje izrade Plana 
razvoja Primorsko-goranske županije   

9.5. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Programskog vijeda 
Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u Rijeci  

10. 
Postupanje po Priopdenju Vijede časti Sveučilišta o načinu predlaganja professora 
emeritusa na Sveučilištu u Rijeci: 

10.1. 
Tumačenje statutarne odredbe prema kojoj je ovlašteni predlagatelj za izbor u 
počasno zvanje professor emeritus rektor Sveučilišta Odbora za statutarna i pravna 
pitanja Sveučilišta 

11.  
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu Medicinskog fakulteta 

12. Studiji i studenti 

12.1. Prijedlozi odluka za pripremu natječaja za upis u I. godinu studija: 

12.1.1. 
Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u 
troškovima studija u 2020./2021. akademskoj godini 

12.1.2. 

Prijedlog Odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji de u 
2020./2021. akademskoj godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica  

12.1.3. 
Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti za upis u prvu godinu studija u 2020./2021. ak. god. 

12.1.4. 
Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka u 2020./2021. ak. god. za 
kandidate starije od 24 godine 

12.1.5. 
Prijedlog Odluke o troškovima upisa u prvu i više godine studija u 2020./2021. ak. 
god. 



                                                            

 

12.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog 
studija Diskretna matematika i primjene na engleskom jeziku u 2020./2021. ak. god. 

12.3. 
Prijedlog Odluke o donošenju uvjeta za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog 
studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci u 2020./2021. ak. god. 

12.4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni naziva studijskog programa Sveučilišnog diplomskog 
dvopredmetnog prevoditeljskog studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

12.5. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog specijalističkog studija 
Financijsko pravo trgovačkih društava Pravnog fakulteta  

12.6. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o donošenju uvjeta upisa u prvu godinu izvanrednog 
preddiplomskog studija Dentalna higijena u 2020./2021. ak. god. Medicinskog 
fakulteta / Fakulteta dentalne medicine  

13. Programi cjeloživotnog obrazovanja 

13.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja ''Nekirurška 
estetska medicina – Esthetic Academy“, Medicinski fakultet 

13.2. 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Nastavničke 
kompetencije u visokom školstvu: Kritičko mišljenje“, Filozofski fakultet 

13.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama programa cjeloživotnog obrazovanja „Kineski jezik u 
turizmu za početnike“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

13.4. 
Prijedlog Odluke o izmjenama programa cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno 
komuniciranje na kineskom jeziku za početnike“, Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 

14. Financijske odluke 

14.1. 
Prijedlog Odluke o postupanju po zahtjevima MRRFEU za povrat u Državni proračun 
više primljenih sredstava za Projekt "Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u 
Rijeci, 1. faza" (TRIS) 2019./2020. (nepriznati troškovi) 

14.2. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu 

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

15.1. Implementacije i nadogradnje informacijskog sustava ISVURI u 2020. godini 

15.2. Rektorove nagrade i priznanja studentima u 2019./2020. ak. god. 

15.3. Nagrade za nastavnu izvrsnost u ak. god. 2019./2020. 

15.4. 
NADOPUNA 

Godišnja uplata Novom listu za prilog Vox academiae za 2020. 



                                                            

 

15.5. 
NADOPUNA 

IUC Inter University Centre Dubrovnik – godišnja članarina za 2020. i 2021. godinu 

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

16.1. 
- rektorici Sveučilišta za potpisivanje Dodatka Ugovoru o suradnji u okviru 
programskog pravca ''Slatko i slano'' za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 900-01/19-
03/26; URBROJ: 2170-57-01-19-1, od 25. ožujka 2019. godine) 

16.2. 
- dekanu Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Interreg MED Programme, 
Partnership Agreement - Project SOCIAL AND CREATIVE (6230) 

16.3. 
NADOPUNA 

- dekanu Ekonomskog fakulteta za provedbu projekta Povedanje zapošljivosti 
studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR u 
sklopu poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju 

16.4. 
NADOPUNA 

dekanici Filozofskog fakulteta za provedbu projekta Povijest, Povijest umjetnosti, 
Talijanistika, Germanistika – razvoj unapređenje i provedba stručne prakse 
(PerPeTuUm aGileu) sklopu poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u 
visokom obrazovanju 

16.5. 
NADOPUNA 

- dekanici Pravnog fakulteta za provedbu projekta PRAXIS JURIS – Besplatna primarna 
pravna pomod i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci u sklopu poziva Razvoj, 
unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju 

16.6. 
NADOPUNA 

- dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu projekta Promicanje izvrsnosti vještina za 
tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju – 
PANDORA u sklopu poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom 
obrazovanju 

16.7. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjevidu, mr. sig. za pravne radnje 
vezane uz postupke javne nabave 

16.8. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

- dekanu Pomorskog fakulteta za provedbu javne nabave računala i računalne opreme 

17. 
Prezentacija projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Sveučilišta u Rijeci 
kao programskog partnera 

18. Razno 

 
Na svojoj 39. sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor izv. prof.  dr.  sc. Marina  Karuze za 
člana Senata  iz  redova  znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci. 
 
U nastavku sjednice Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku o dodjeli priznanja počasni profesor 
(honoris professor) Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Bojanu Ćukidu. Profesor Čukid je ved dulje 
prepoznat kroz izuzetan doprinos u istraživanjima na području računarstva, s posebnim naglaskom 
na pouzdanost informacija, biometriju i sustave sigurnosti. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je trajni izbor u zvanje redovitog profesora dr. sc. Zdravku Zekidu 
s  Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Dr. sc. Branku Kolaridu, dr. med., s Medicinskog fakulteta, dr. sc. 



                                                            

 

Nataši Rupčid s Ekonomskog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Ivani Kundi s Pravnog fakulteta u Rijeci 
potvrđen je prvi izbor u zvanje redovitog profesora. 
 
Na zamolbu župana PGŽ-a g. Zlatka Komadine, Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je ulogu Savjeta 
za pradenje izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije. Plan razvoja Primorsko-goranske 
županije predstavlja temeljni strateški dokument za razvoj čitavog područja Primorsko-goranske 
županije te dokument koji predstavlja temelj za uspješno korištenje Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. Temeljni zadatak Senata u svojstvu Savjeta za pradenje izrade Plana sastoji se 
od osmišljavanja i valorizacije razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera uvažavajudi najvažnije standarde i 
trendove znanstvene izvrsnosti. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je četiri programa cjeloživotnog obrazovanja: 

 „Nekirurška estetska medicina – Esthetic Academy“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci. Završetkom programa stječe se 12 ECTS bodova. 

 „Nastavničke kompetencije u viskom školstvu: Kritičko mišljenje“ Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci. Završetkom programa stječe se 10 ECTS bodova. 

 „Kineski jezik u turizmu za početnike“ Fakulteta za menadžment u turizmu. Završetkom 

programa stječe se 5 ECTS bodova. 

 „Poslovno komuniciranje na kineskom jeziku za početnike“ Fakulteta za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu Završetkom programa stječe se 5 ECTS bodova. 

Članovima Senata prezentirani su projekti Rijeka: Europska prijestolnica kulture 2020. na kojima je 
Sveučilišta u Rijeci programski partner – 27 susjedstava i Slatko i slano. 


