
                                                            

 

40. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(31. ožujka 2020.) 

 
 
ČLANOVI SENATA KOJI SU PRISTUPILI ELEKTRONIČKOM GLASOVANJU: 
 

  1. prof. dr. sc. Snježana Prijid-Samaržija rektorica 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. Sonja Pezelj-Ribarid v.d. dekana Fakulteta dentalne medicine 
  5. prof. dr. sc. Dora Smolčid Jurdana dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
  6. prof. dr. sc. Alan Šustid  dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
  7. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandid dekanica Građevinskog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Alen Jugovid dekan Pomorskog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Vesna Crnid-Grotid dekanica Pravnog fakulteta  
12. prof. dr. sc. Duško Pavletid dekan Tehničkog fakulteta 
13. prof. dr. sc. Lidija Vujičid dekanica Učiteljskog fakulteta 
14.  prof. dr. sc. Miranda Mladinid Pejatovid pročelnica Odjela za biotehnologiju 
15. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
16. prof. dr. sc. Patrizia Poščid pročelnica Odjela za informatiku 
17. prof. dr. sc. Dean Crnkovid pročelnik Odjela za matematiku  
18. Dinko Jurjevid, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
19. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

20.  Tea Dimnjaševid studentica Filozofskog fakulteta 
21. Leopold Mandid student Pomorskog fakulteta  
22. Bobana Samaržija studentica Odjela za biotehnologiju 
23. Tomislav Čop student Filozofskog fakulteta 
24. Tin Nadarevid student Medicinskog fakulteta 
  
 

NAPOMENA – predstavnik studenata Tin Nadarević je za vrijeme trajanja 40. (elektroničke sjednice) 
Senata poslao s računa tin.nadarevic@student.uniri.hr e-mail poruku glavnoj tajnici Sveučilišta u Rijeci, 
Roberti Hlača Mlinar, dipl. iur., kojom se izjasnio kako je suglasan sa svim točkama Dnevnog reda 40. 
elektroničke sjednice Senata te naknadno dodatno pojasnio kako je netom prije završetka roka za 
glasovanje završio s radom u KBC Rijeka gdje je koristio drugo računalo za pristup glasovanju te se nije 
stigao pravovremeno ulogirati. Student je obavijestio i kako je naknadno uspio pristupiti elektroničkom 
glasovanju, ali desetak minuta nakon isteka roka. S obzirom na to da je student pravovremeno 
obavijestio kako postoji mogućnost da neće uspjeti u roku pristupiti elektroničkom glasovanju te se 
izjasnio da je suglasan sa svim točkama Dnevnog reda 40. (elektroničke) sjednice Senata, a naknadno to 
potvrdio i putem dostavljenog upitnika za glasovanje, utvrđeno je kako je njegovo glasovanje 
pravovaljano. 

 



                                                            

 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika: 

2.1. 
2. zajedničke sjednice Senata Sveučilišta (38.) i Savjeta Sveučilišta (19.) održane 
dana 21. veljače 2020. godine 

2.2. 39. sjednice Senata održane dana 25. veljače 2020. godine 

3. Izvješde rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Fakultet dentalne medicine 

4.1. 

Prijedlog Odluke o potvrdi osobe ovlaštene za zastupanje Fakulteta dentalne 
medicine prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarid, dr. med. dent. vršiteljice dužnosti dekana 
za članicu Senata iz redova znanstveno-nastavne sastavnice, Fakulteta dentalne 
medicine 

4.2. Suglasnost Senata na Statut Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

5.1. 
prof. dr. sc. Tibor Poganj, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, 
Pomorski fakultet 

6. Pravni akti Sveučilišta 

6.1. 
Prijedlog Odluke o dopunama Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave 
Sveučilišta u Rijeci 

6.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju 

7. 
Postupanje po Priopdenju Vijede časti Sveučilišta o načinu predlaganja professora 
emeritusa na Sveučilištu u Rijeci 

7.1. 
Prijedlog procedura prethodnog postupka predlaganja predloženika za dodjelu 
počasnog zvanja professor emeritus na sastavnicama Sveučilišta Savjeta za znanost 

8. Studiji i studenti 

8.1. 
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 2020./2021. ak. god. 



                                                            

 

8.2. 
Prijedlog odluke o broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2020./2021. ak. god. 

8.3. 
Prijedlog odluke o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost studentima Sveučilišta u 
Rijeci u 2019./2020. ak. god. 

8.4. 
Prijedlog odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 
2019./2020. ak. god. 

8.5. 
Prijedlog odluke o dodjeli stipendija iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksnadar 
Abramov" u 2019./2020. ak. god. 

8.6. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija Tehničkog fakulteta: 

8.6.1. 
Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polja 
Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih 
tehničkih znanosti 

8.6.2. 
Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polja 
Elektrotehnika 

8.7. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Sveučilišta u Rijeci: 

 preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika 

 diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički smjer) 

8.8. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 
za raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija 
Biotehnološka istraživanja znanosti o životu na engleskom jeziku u 2020./2021. ak. 
god. 

9. 
Prijedlog Odluke o usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Praktična 
znanost za zdravstvenu profesiju“, Medicinski fakultet 

10. Razrješenja / imenovanja 

10.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete predstavnika: UFRI 

10.2. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog vijeda studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci 

11. Financijske odluke 

11.1. Financijski izvještaji Sveučilišta u Rijeci (Rektorat i odjeli) za 2019. godinu 

11.2. 
Model obračuna i planske raspodjele sredstava za temeljno financiranje nastavne 
djelatnosti i nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima u akademskoj godini 
2019./2020. 

11.3. 
Druga raspodjela primljenih sredstava za temeljno financiranje troškova nastavne 
djelatnosti i nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima u akademskoj godini 
2019./2020.   



                                                            

 

11.4. 
Raspodjela primljenih sredstava za financiranje materijalnih troškova znanstvene i 
umjetničke djelatnosti temeljene na rezultatima u akademskoj godini 2019./2020 

11.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje 
studentskih programa u 2020. godini 

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana izdavačke djelatnosti za 2020. godinu 

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

13.1. Sajam stipendija i visokog obrazovanja 2020. 

13.2. Obnova zaposleničkih kartica Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini 

14. 
Izvješda o provedbi Strategije Sveučilišta i znanstveno/umjetničko-nastavnica za 
2019. godinu  

15. 
Izvješda o radu za 2019. godinu: Studentskog centra Rijeka, Sveučilišne knjižnice 
Rijeka, Studentskog zbora Sveučilišta, trgovačkih društava, centara i tijela Sveučilišta 

16. 
Izvješda o provedbi projekata financiranih u 2019. godini temeljem članka 146. 
Statuta Sveučilišta u Rijeci 

17. 
NADOPUNA 

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

 Građevinski fakultet 

17.1. 
NADOPUNA 

dr. sc. Ivana Štimac Grandid, prvi izbor 

18. Studentski izbori 

18.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za raspisivanje održavanja studentskih 
izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica 

18.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Izbornog Povjerenstva za izbor studentskih 
predstavnika iz redova nastavnika 

18.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore u provedbi izbora 
studentskih predstavnika iz redova nastavnika 

19. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

19.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Građevinski fakultet 

19.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Akademija primijenjenih umjetnosti 



                                                            

 

19.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Medicinski fakultet 

20. Razno 

 
 
Sukladno preporukama i uputama vezanim za izvanredne okolnosti obustave neposredne nastave i 
svih poslova koji nisu nužni za djelovanje institucija, a uzrokovane pandemijom koranavirusa 
COVID-19, 40. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci održana je online.    

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijid-Samaržija uvodnim slovom obratila se članovima Senata te 
zahvalila na dosadašnjim aktivnostima kojima su osigurali nastavak poslovnih i nastavnih procesa na 
način primjeren trenutnim  okolnostima. 

Zahvalila je svima na podršci i konstruktivnim doprinosima putem različitih oblika telefonske i e-
komunikacije. Istaknula je u svom pismu da je dnevni red ove elektroničke sjednice pripremljen 
kako bi omogudili donošenje nužnih odluka za redovito funkcioniranje Sveučilišta, ali i rutinsko 
donošenje odluka o pitanjima koja nisu nužna, ali osiguravaju nesmetani tijek nastavnih,  
znanstvenih i poslovnih procesa. 

Sukladno Poslovniku o radu Senata, odluke Senata na elektroničkim sjednicama trebaju biti 
jednoglasno podržane kako bi bile usvojene. Svi članovi Senata pristupili su sjednici i obavili 
cjelovito glasovanje elektroničkim putem. 

Nakon zaključenog glasovanja, usvojena je odluka kojom se prof. dr. sc. Sonju Pezelj-Ribarid, dr. 
med. dent., imenuje osobom ovlaštenom da u poslovanju podružnice, Fakulteta dentalne 
medicine, zastupa osnivača do izbora dekana Fakulteta, a najkasnije do 30. rujna 2020. Prof. dr. sc. 
Sonja Pezelj-Ribarid potvrđena je i za članicu Senata iz redova znanstveno–nastavne sastavnice 
Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci. 

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je prvi izbor u zvanje redovite profesorice dr. sc. Ivani Štimac 
Grandid s Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

Senat Sveučilišta u Rijeci jednoglasno je usvojio i odluku o dodjeli počasnog zvanja professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Tiboru Poganju, redovitom profesoru u trajnom zvanju u 
mirovini. Počasno zvanje i naslov dodjeljuje se prof.  dr.  sc. Tiboru  Poganju za posebne zasluge, 
razvoj i napredak Pomorskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu 
nastavnu i znanstvenu izvrsnost. 

Članovi Senata jednoglasno su podržali i odluku o broju mjesta za upis u prvu godinu 
preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u ak. god. 2020./2021.  



                                                            

 

Jednoglasno  su usvojene i odluke  o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost studentima Sveučilišta 
u Rijeci te o dodjeli stipendija za izvrsnost redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 
godini 2019./2020. Usvojena je i odluka o dodjeli stipendija/financijskih pomodi iz programa 
„Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u ak. god. 2019./2020.  

Na 40. (elektroničko) sjednici Senata jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju programa 
cjeloživotnog obrazovanja „Praktična znanost za zdravstvenu profesiju“ Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. Program cjeloživotnog  obrazovanja je program usavršavanja s ECTS bodovima, a završetkom 
programa stječe se 5,5 ECST bodova. 

Članovi Senata jednoglasno su primili na znanje izvješda rektorice, prorektora i predstavnika 
studenata. 


