
                                                            

 

41. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(21. travnja 2020.) 

 
- sjednica održana putem aplikacije Microsoft Teams –  

 
ČLANOVI SENATA KOJI SU PRISUSTVOVALI ONLINE SJEDNICI 

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

  2. prof. art. Letricija Linardić dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
  3. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  4. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić v.d. dekana Fakulteta dentalne medicine  
  5. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost. 
  6. prof. dr. sc. Alan Šustić  dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
  7. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
12. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
13. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
14.  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
15. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
16. prof. dr. sc. Patrizia Poščić pročelnica Odjela za informatiku 
17. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku  
18. Dinko Jurjević, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
19. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

20.  Tea Dimnjašević studentica Filozofskog fakulteta 
21. Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta    
22. Tomislav Čop student Filozofskog fakulteta 
23. Tin Nadarević student Medicinskog fakulteta 
24.  Marko Rubinić student Odjela za biotehnologiju 
    

Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 
- Bobana Samardžija studentica Odjela za biotehnologiju 
 
Pored članova Senata sjednici su prisustvovali:   

 prof. dr. sc. Marta Žuvić prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete 

 prof. dr. sc. Senka Maćešić prorektorica za informatizaciju i organizaciju 

 prof. dr. sc. Davor Vašiček  prorektor za financije i poslovanje 

 prof. dr. sc. Alen Ružić prorektor za znanost i umjetnost   

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta 



                                                            

 

 prof. dr. sc. Blaženka Divjak ministrica Ministarstva znanosti i obrazovanja 

 prof. dr. sc. Branka Ramljak državna tajnica 

 Željka Ljutić, mag. oec.  Ured rektorice 

 Andrea Mešanović Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. 
Ovjera Zapisnika 40. elektroničke sjednice Senata održane dana 31. ožujka 2020. 
godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Konzultacije s ministricom prof. dr. sc. Blaženkom Divjak o provedbi postupka upisa 
u novu ak. god. 2020./2021. i završetku ak. god. 2019./2020. u kontekstu 
izvanrednog stanja izazvanog pandemijom koronavirusa COVID-19 

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

5.1. 
prof. dr. sc. Renata Fox, redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini,  
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

5.2. 
prof. dr. sc. Zoran Ivanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini,  
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

 Filozofski fakultet 

6.1. dr. sc. Majda Trobok, trajno 

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci  

7.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o osnivanju i radu ALUMNI mreže Sveučilišta u Rijeci 

8. Imenovanja/razrješenja 

8.1.  Imenovanje dva člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka 



                                                            

 

8.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnice Centra za napredne studije 
jugoistočne Europe 

9. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

9.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Filozofski fakultet 

10. Studiji i studenti 

10.1. 
Prijedlog Odluka o usvajanju institucijskih mjera i preporuka vezanih uz postupke 
provjera znanja i završetak akademske godine 2019. / 2020.  

10.2. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Ekonomskog 
fakulteta: 

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 
c) diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 
d) diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 

10.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta  

10.4. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Grafički dizajn i vizualne komunikacije Akademije primijenjenih umjetnosti  

10.5. 
Prijedlog upisnih kvota za poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske 
sveučilišne (doktorske) studijske programe za 2020./2021. akademsku godinu 

10.6. 
Prijedlog odluke o e-prijavama za upise u I. godinu diplomskih studija u 2020./2021. 
ak. god. putem NISpDS sustava 

11. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju organizacije i vođenja programskih aktivnosti u 
palači Moise Centru za napredne studije jugoistočne Europe 

12. Financijske odluke 

12.1. 
Prijedlog Odluke o modelu obračuna i raspodjeli sredstava za financiranje 
specifičnog profila institucije za akademsku godinu 2018./2019.   

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

13.1. 
- rektorici Sveučilišta u Rijeci za sklapanje ugovora za društvene i druge  posebne 
usluge – Usluge tjelesne i tehničke zaštite uz autoophodnju Sveučilišnog kampusa, 
zgrade Rektorata, Palače Moise i HŽ nebodera 

13.2. 
- ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig, za pravne radnje 
vezane uz postupke javne nabave 

14. 
Tematska točka – evaluacija izvješća o radu i konačno izvješće o provedbi Strategija 
Sveučilišta u Rijeci u 2019. godini  



                                                            

 

14.1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi strategije Pravnog fakulteta 

14.2. Prijedlog odluka o usvajanju evaluacija  

14.2.1. 

Prijedlog Odluke o usvajanju evaluacija izvješća o radu 

 Studentskog centra Rijeka, Sveučilišne knjižnice Rijeka, Studentskog zbora 
Sveučilišta, trgovačkog društva StepRi d.o.o. 

 sveučilišnih centara, 

 tijela Sveučilišta, 

 projekata 3% 

14.2.2. Prijedlog Odluke o usvajanju evaluacija akcijskih planova 

14.3. 
Prijedlog Odluke o usvajanju konačnog izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u 
Rijeci u 2019. godini 

15. Razno 

 
 
41. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci održana je putem aplikacija Microsoft Teams, a 
sjednici su se priključile ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak i 
državna tajnica prof. dr. sc. Branka Ramljak, a na temu provedbe postupka upisa u novu 
akademsku godinu 2020./2021. i završetka akademske godine 2019./2020. u kontekstu 
izvanrednog stanja izazvanog pandemijom koronavirusa COVID-19.  

Ministrica je zahvalila na prilici da prisustvuje sjednici Senata i osobno predstavi aktivnosti 
Ministarstva po pitanju državne mature i završetka akademske godine. Istaknula je kako je 
cilj MZO-a održavanje obveznih predmeta državne mature u lipnju, najvjerojatnije u 
terminu od 6. do 29. lipnja 2020., s preporukom da se održe obvezni predmeti, a izborni 
ne, no da se u obzir uzmu ocjene iz srednje škole. Želja Ministarstva je pokazati i 
maturantima i roditeljima spremnost na prilagodbu trenutnim uvjetima i pomoći im u ovim 
zahtjevnim trenucima.  

Naglasila je kako MZO stoji na raspolaganju po pitanjima  prilagodbe ECTS-a, kako savjetom 
tako i informacijama o tome na koji način to rješavaju druge države. Prijedlog  je MZO-a  da  
se  umjesto  apsolutnih  iznosa  ECTS-a  (npr.  55  ECTS  bodova  ostvarenih  u prethodnoj 
akademskoj godini) upotrebljavaju relativni udjeli u maksimalnim iznosima ECTS-a koje je 
moguće ostaviti na nekom studijskom programu u ovoj akademskoj godini. Na taj način bi 
se u obzir uzele specifičnosti pojedinih studijskih programa i izašlo u susret studentima u 
ovim izvanrednim okolnostima. 



                                                            

 

Na temu Odluke Vlade o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim 
proračunom Republike Hrvatske za 2020. godinu, što konkretno znači zabranu 
zapošljavanja i napredovanja na Sveučilištu i sastavnicama i obustave javnih nabava, 
ministrica je zamolila za odgovornost i maksimalnu štednju, kao i procjenu da se pričeka sa 
svim zahtjevima koji trenutačno nisu nužni. Stav MZO-a po pitanju postupaka javne nabave 
i zapošljavanje jest da  EU projekti moraju ići dalje, kao i zapošljavanje i napredovanje na 
tim projektima. Napredovanje nije izvjesno u sljedećih nekoliko mjeseci, a prednost će 
dobiti samo zapošljavanje znanstvenika povratnika. 

Ministrica i državna tajnica zahvalile su se na gostoprimstvu rektorici i članovima Senata te 
istakle spremnost da pomognu u svim daljnjim aktivnostima kako bi ova akademska godina 
završila uspješno i za studente i nastavnike. 

U nastavku sjednice Senat je potvrdio izbor u zvanje redovite profesorice – trajno dr. sc. 
Majdi Trobok s Filozofskog fakulteta u Rijeci. Senat je usvojio odluku o Prijedlogu 
institucijskih mjera i preporuka vezanih uz postupke provjere znanja i završetak akademske 
2019./2020. godine. Načelna polazišta ovih institucijskih mjera i preporuka su potreba 
privremene fleksibilizacije postojećeg sustava radi prilagodbe izvanrednim okolnostima kao 
i uvažavanje posebnosti autonomije svake sastavnice u organizaciji provedbe nastave.  

Nastavak sjednice Senata bio je posvećen tematskoj točki – evaluaciji Izvješća o radu i 
konačnog izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u 2019. Nakon održane prezentacije, 
usvojeno je konačno izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u 2019. godini koje se sastoji 
od poglavlja istraživanja, obrazovanja, javne funkcije, organizacije i strategije u razdoblju 
od 2014. do 2020. 

 


