
                                                            

 

42. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(19. svibnja 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. 
   prof. dr. sc. Daniela Malnar  prodekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  7. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
  8. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
11. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
12. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
13.  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
14. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
15. prof. dr. sc. Patrizia Poščić pročelnica Odjela za informatiku 
16. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku  
17. Dinko Jurjević, mr. sig. (dijelom) ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
 Suzana Petković, dipl. iur. (dijelom) rukovoditeljica prane službe Studentskog centra 
18. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19.  Tea Dimnjašević studentica Filozofskog fakulteta 
20. Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta    
21. Tomislav Čop student Filozofskog fakulteta 
22. Marko Rubinić  student Odjela za biotehnologiju 
 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
   

Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 
- 
-  
- 

prof. dr. sc. Alan Šustić 
Tin Nadarević 
Bobana Samaržija 

dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
student Medicinskog fakulteta 
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 

 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 41. sjednice Senata održane dana 21. travnja 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga za 
izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti i 
Interdisciplinarnog područja znanosti 

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

 Građevinski fakultet 

5.1. dr. sc. Davor Grandić, prvi izbor 

5.2. 
NADOPUNA  

dr. sc. Željko Arbanas, trajno 

 Medicinski fakultet 

5.3. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

dr. sc. Iva Dekaris, dr. med., trajno, naslovno 

5.4. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

dr. sc. Zoran Rumboldt, dr. med, prvi izbor, naslovno 

6. Pravni akti Sveučilišta 



                                                            

 

6.1. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za informatiku 

6.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o priznavanju inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija i razdoblja studija 

6.3. Prijedlog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti – otvaranje javne rasprave 

 Studij Logopedije 

6.4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog vijeća studija Logopedija 
Sveučilišta u Rijeci 

6.5. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika studija Logopedije Sveučilišta u Rijeci 

7. 
Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Kriminalističko istraživanje“ 

8. Studiji i studenti 

8.1. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
- diplomskog sveučilišnog studija Marketing u turizmu 

8.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa zajedničkog 
diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala Odjela za fiziku i 
Tehničkog fakulteta  

8.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Građevinskog 
fakulteta: 
- diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
- specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo 

8.4. 
Prijedlog Odluke o izmjenama uvjeta za upis u I. godinu preddiplomskog 
sveučilišnog studija Psihologija i preddiplomskog sveučilišnog studija Engleski jezik 
i književnost Filozofskog fakulteta u 2020./2021. ak. god. 

8.5. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja 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. 

8.6. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Fakultetu dentalne medicine za raspisivanje 
Natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog studija Dentalna medicina 
na engleskom jeziku u 2020./2021. ak. god. 

8.7. 
Prijedlog Odluke o usvajanju okvirnog kalendara nastave i ispitnih rokova 
Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2020./2021. 

9. 
Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna programa cjeloživotnog 
obrazovanja „Razlikovni preddiplomski program informatike“, Odjel za informatiku  



                                                            

 

10. 
Prijedlog Odluke o ukidanju Sveučilišnog Centra za elektroničko nakladništvo i 
preuzimanju aktivnosti od strane Sveučilišne knjižnice Rijeka 

11. 
NADOPUNA 

Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 
Altair Hyperworks sveučilišna licenca 

12. Tematske točke:  

12.1. 
Izvješće o provođenju mjera financijske konsolidacije poslovanja Sveučilišta 
sukladno preporuka Deloittea 10/2017 – 04/2020 

12.2. 
Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Sveučilišta u Rijeci za 
2019. godinu (Rektorat i odjeli) 

12.3. 

Izvješće o institucijskim mjerama u kontekstu izvanrednog stanja izazvanog 
pandemijom koronavirusa COVID-19: 

a) rezultati provedene analize i utvrđene preporuke (SVIIP) 
b) institucijske mjere 

13. Razno 

 

 
Sukladno važećim epidemiološkim preporukama, 42. sjednica Senata održana je online, 
putem platforme Microsoft Teams.   

Senat je potvrdio izbor u zvanje redovitog profesora – trajno dr. sc. Željku Arbanasu s 
Građevinskog fakulteta u Rijeci te trajno, naslovno dr. sc. Ivi Dekaris, dr. med., s 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

Prvi izbor potvrđen je dr. sc. Davoru Grandiću s Građevinskog fakulteta u Rijeci te naslovno 
dr. sc. Zoranu Rumboldtu s Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

U nastavku sjednice usvojen je Pravilnik o priznavanju inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija i razdoblja studija. Pravilnikom se uređuju pitanja vezana za postupak 
akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija 
provedenog na inozemnom visokom učilištu, a u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu 
u Rijeci. 

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu 
preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. akademskoj godini. U slučaju 
eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj izazvane 
pandemijom virusa COVID-19, sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, 
rokovi i načini prijave i upisa na visoka učilišta iz ovog natječaja podložni su promjenama. 

 



                                                            

 

U nastavku sjednice donesena je i Odluka o usvajanju okvirnog kalendara nastave i ispitnih 
rokova Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2020./2021. U slučaju eventualnog 
pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, Senat može donijeti i 
izmjene usvojenog kalendara. 

Nastavak sjednice Senata bio je posvećen tematskim točkama temeljem kojih je Senat 
usvojio Izvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Sveučilišta u Rijeci za 
2019. (Rektorat i Odjeli). Usvojeno je i Izvješće o rezultatima provedene analize i utvrđenim 
preporukama za znanstveno-istraživačku i umjetničku djelatnost u okolnostima COVID-19 
epidemije te institucijskim mjerama podrške s ciljem održavanja i unaprjeđenja nastavnih, 
znanstvenih/umjetničkih aktivnosti te aktivnosti internacionalizacije i transfera znanja 
nastalim uslijed okolnosti pandemije koronavirusa. 


