
                                                        

 

43. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
(23. lipnja 2020.) 

 
 
ČLANOVI SENATA KOJI SU PRISUSTVOVALI SJEDNICI 

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

  2. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  3. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić v.d. dekana Fakulteta dentalne medicine  
  4. prof. dr. sc. Dora Smolčić 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. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
  7. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dekan Medicinskog fakulteta 
  8. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
10. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
12.  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
13. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
14. prof. dr. sc. Patrizia Poščić pročelnica Odjela za informatiku 
15. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku  
16. Dinko Jurjević, mr. sig. (dijelom) ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
17. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

18.  Tea Dimnjašević studentica Filozofskog fakulteta 
19. Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta    
20. Tin Nadarević student Medicinskog fakulteta 
21. Kristina Stojanović Čehajić studentica Filozofskog fakulteta 
 
 
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. art. Letricija Linardić 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
Bobana Samardžija 
Tomislav Čop 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Filozofskog fakulteta 
 

 
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 42. sjednice Senata održane dana 19. svibnja 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4.  Potvrda izbora dekana i pokretanje postupka izbora člana Senata 

4.1. 
NADOPUNA 

 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekanice Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u mandatnom razdoblju 2020. – 2023.,  
prof. dr. sc. Sandra Janković 

4.2. 
NADOPUNA 

 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

 Medicinski fakultet 

5.1. dr. sc. Siniša Tomić, dipl. ing. med. biochem. prvi izbor, naslovno 

 Filozofski fakultet 

5.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Julija Lozzi Barković, trajno 

6. Pravni akti Sveučilišta 

6.1. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci  

6.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci 

6.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Sveučilišne knjižnice Rijeka 

7. Razrješenja / imenovanja 



                                                        

 

7.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: 
Prirodne znanosti i interdisciplinarnog područja znanosti 

7.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnice Centra za mikro- i nanoznanosti i 
tehnologije Sveučilišta 
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac 

7.3. 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova  u Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje 
kvalitete Sveučilišta: 

a) predstavnika vanjskih dionika (na prijedlog Savjeta Sveučilišta 
b) predstavnika Fakulteta dentalne medicine 
c) predstavnika studenata 

7.4. Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja studija Politehnike 

8. Studiji i studenti 

8.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama uvjeta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2020./2021. ak. god.  

8.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja 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 osnivanju novog poslijediplomskog specijalističkog studijskog 
programa Sportska i rehabilitacijska medicina Medicinskog fakulteta 

8.4. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Povijest i interpretacija baštine (opći smjer) Filozofskog fakulteta 

8.5. 

Prijedlog odluka o  izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog razvoja 
b) diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma  
c) diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u turizmu 
d) diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u hotelijerstvu 

8.6. 

Prijedlog odluka o izmjenama  i dopunama studijskih programa Pomorskog fakulteta: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo  
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika i tehnologija pomorskog prometa 
c) preddiplomskog sveučilišnog studija Elektroničke i informatičke tehnologije u 

pomorstvu 

8.7. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Matematika i informatika (nastavnički smjer) Odjela za matematiku 

8.8. 
Prijedlog odluka o  izmjenama i dopunama studijskih programa Odjela za fiziku: 

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika 
b) diplomskog sveučilišnog studija Fizika 

8.9. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog fakulteta: 
a) Preddiplomskog sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 
b) Diplomskog sveučilišnog studija Filozofija (dvopredmetni); smjer: opći 
c) Diplomskog sveučilišnog studija Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički 
d) Preddiplomskog sveučilišnog studija Filozofija (dvopredmetni) 
e) Diplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni) 
f) Preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost 

(jednopredmetni) 



                                                        

 

g) Diplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni) 
h) Preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 
i) Diplomskog sveučilišnog studija Kulturologija (jednopredmetni) 
j) Preddiplomskog sveučilišnog studija Kulturologija (jednopredmetni) 
k) Nastavničkog modula 
l) Diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (jednopredmetni) 
m) Preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (jednopredmetni) 
n) Diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (dvopredmetni) 
o) Preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (dvopredmetni) 
p) Diplomskog sveučilišnog studija Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički 
q) Diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: 

nastavnički 
r) Preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni) 
s) Preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija (jednopredmetni) 

8.10. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta  

8.11. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina Fakulteta dentalne 
medicine  

8.12. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova Odjela za biotehnologiju  

8.13. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog  studija Pravo Pravnog fakulteta  

8.14. 
Prijedlog Odluke o uvođenju naknade za pokrivanje troškova organizacije nastave 
izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički 
smjer) u 2020./2021. ak. god. 

9. Plan izdavačke djelatnosti za 2020. godinu 

10. 
Prijedlog Odluke o usvajanju cjeloživotnog programa „Program specijalističkog 
usavršavanja za medicinske sestre/tehničare iz djelatnosti hitne medicine“, Fakultet 
zdravstvenih studija 

11. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim 
stručnjacima na Ekonomskom fakultetu u akademskim godinama 2020./2021, 
2021./2022. 

12. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju područja namjenskog financiranja znanstvene 
djelatnosti Sveučilišta u 2020. godini temeljem Ugovora o programskom financiranju 
Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 
2021./2022. 

13. 
Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 
Sveučilište za sve - članstvo u mreži EIDD Design for All Europe 

14. Planovi Odjela za unutarnju reviziju 

14.1. 
Suglasnost rektorici za donošenje II. izmjene i dopune Strateškog plana Odjela za 
unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2019. – 2021. 

14.2. 
Suglasnost rektorici za donošenje izmjena i dopuna Godišnjeg plana Odjela za 
unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu 



                                                        

 

15. Dodjela Povelja Sveučilišta u Rijeci 

15.1. 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u povodu 60. obljetnice 
obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu 

15.2. Studentskom centru Rijeka u povodu 60. obljetnice osnutka i djelovanja 

16. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o postupanju s nekretninom - konačišta HŽ 

17. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Suglasnost dekanima Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta za 
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad iznosa od 400.000,00 kn, 
za plaćanje naknade Medicinskom fakultetu za izvedenu nastavu u ak. g. 2018./2019. 

18. Razno 

 

43. sjednica Senata održana je uživo na sveučilišnom Kampusu u zgradi Sveučilišnih odjela, 
sukladno važećim epidemiološkim preporukama te uz održavanje fizičke distance.   
 
Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je Odluku Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu o izboru prof.  dr.  sc. Sandre  Janković za dekanicu Fakulteta.  
 
Senat je potvrdio izbor u trajno zvanje redovitog profesora prof. dr. sc. Juliji Lozzi Barković s 
Filozofskog fakulteta te prvi izbor u naslovno zvanje dr. sc. Siniši Tomiću na Medicinskom fakultetu. 
 
U nastavku sjednice usvojen je Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti kojim se pobliže određuju osnovne 
odrednice izdavačke djelatnosti na Sveučilištu, a posebno kriteriji izdanja, uvjeti i postupci izdavanja 
rukopisa predviđenih za objavljivanje u tiskanom i elektroničkom obliku kao izdanja Sveučilišta, rad 
Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, načini prikupljanja, čuvanja i osiguravanja 
dostupnosti i vidljivosti izdanja Sveučilišta. 
 
Za člana Sveučilišnog savjeta iz reda uglednih znanstvenika ili nastavnika u znanstveno-nastavnom 
zvanju, a na prijedlog sastavnica iz znanstvenog područja prirodne znanosti i interdisciplinarnog 
područja znanosti (Odjel za biotehnologiju, Odjel za matematiku i Odjel za fiziku), imenovana je izv. 
prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić. 
 
Odlukom Senata doc.  dr.  sc.  Ivana  Jelovica Badovinac imenovana je predstojnicom Centra za  
mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci na mandat od tri (3) godine. 
 
Odlukom Senata osnovan je poslijediplomski specijalistički studijski program Sportska i 
rehabilitacijska medicina čiji je nositelj i izvoditelj Medicinski fakultet u Rijeci te diplomski sveučilišni 
dvopredmetni studijski program Povijest i interpretacija baštine (opći smjer), čiji je nositelj i 
izvoditelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 
 
Članovi Senata usvojili su program cjeloživotnog obrazovanja „Program specijalističkog  
usavršavanja za medicinske sestre/tehničare iz djelatnosti hitne medicine“ Fakulteta zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Rijeci. Završetkom programa stječe se 60 ECTS bodova. 
 



                                                        

 

U nastavku sjednice dodijeljena je Povelja Fakultetu  za  menadžment  u  turizmu  i  ugostiteljstvu  u  
povodu  60.  obljetnice obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu te Studentskom centru Rijeka u 
povodu 60. obljetnice osnutka i djelovanja. 
 
U sklopu svog izvješća rektorica je izdvojila informaciju o ulasku Sveučilišta u Rijeci na ljestvicu QS 
World University Rankings, održanu online konferenciju HERItage, nastupni posjet novog 
veleposlanika Mađarske te  izvješće o provedbi natječaja, poziva i drugih mjera s ciljem održavanja i 
unaprjeđivanja nastavnih, znanstvenih/umjetničkih te aktivnosti internacionalizacije i transfera 
znanja nastalih uslijed okolnosti pandemije koronavirusa COVID-19.   


