
                                                        

 

44. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
21. srpnja 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 
  izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti v.d. zamjenika pročelnice 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. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
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.  Bobana Samaržija studentica Odjela za biotehnologiju   
22. 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. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović 
Tomislav Čop 
Tin Nadarević 

pročelnica Odjela za biotehnologiju 
student Filozofskog fakulteta 
student Medicinskog 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 pomoćnik za istraživanje, internacionalizaciju i projekte 

 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 43. sjednice Senata održane dana 23. lipnja 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4.  Potvrda izbora dekana 

4.1. 
 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana Medicinskog fakulteta u mandatnom 
razdoblju 2020. – 2023.,  
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

4.2. 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana Fakulteta dentalne medicine u 
mandatnom razdoblju 2020. – 2023.,  
prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent. 

4.3. 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekanice Fakulteta zdravstvenih studija u 
mandatnom razdoblju 2020. – 2023.,  
prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 

4.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekanice Pravnog fakulteta u mandatnom 
razdoblju 2020. – 2023.,  
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 

5. 

Potvrda / pokretanje postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavnih 
sastavnica / pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva  za ocjenu prijedloga 

5.1. 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice,  
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

5.2. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Medicinski fakultet 

5.3. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Fakultet dentalne medicine 

5.4. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Fakultet zdravstvenih studija  



                                                        

 

5.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Pravni fakultet 

5.6. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva  za ocjenu 
prijedloga  
dr. sc. Nenad Smokrović, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Filozofskog 
fakulteta   

5.7. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva  za ocjenu 
prijedloga  
dr. sc. Vladimir Takšić, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Filozofskog 
fakulteta   

6.  
Prijedlog Odluke o razrješenju prorektora za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alena 
Ružića 

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

 Odjel za biotehnologiju 

7.1. dr. sc. Marina Ćetković-Cvrlje. prvi izbor, naslovno 

 Medicinski fakultet 

7.2. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

dr. sc. Darinka Vučković, trajno 

8. Pravni akti Sveučilišta 

8.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija za 
izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci 

8.2. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 
i ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta 

8.3. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
ustroju radnih mjesta Filozofskog fakulteta 

9. Razrješenja / imenovanja 

9.1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta  

9.2. 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za akademsko priznavanje i 
priznavanje razdoblja studija predstavnika: FDMRI, FFRI, FMTU, FZSRI, GRADRI, 
MEDRI, OBRI, OFRI, OIRI, OMRI, PFRI, RITEH, UFRI, SZSUR 

9.3. 

Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Fakulteta dentalne medicine u 
povjerenstva i vijeća Sveučilišta  

a) Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja, 

b) Stručno vijeće za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom 



                                                        

 

10. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Ivice 
Ančića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo za potrebe studija Politehnike  

11. Studiji i studenti 

11.1. Prijedlog Odluke o izvođenju nastave u akademskoj godini 2020./2021.  

11.2. 

Prijedlog Odluke o broju upisnih mjesta, uvjetima upisa i raspisivanju natječaja za 
upis u I. godinu novog preddiplomskog sveučilišnog studija Grafički dizajn i 
vizualne komunikacije Akademije primijenjenih umjetnosti u 2020./2021. ak. god. 

11.3. 

Prijedlog Odluke o broju upisnih mjesta, uvjetima upisa i raspisivanju natječaja za 
upis u I. godinu novog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu 
Fakulteta zdravstvenih studija u 2020./2021. ak. god. 

11.4. 

Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studijskih programa Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu: 

a) Menadžment održivog razvoja 

b) Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 

12. Financijske odluke 

12.1. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava prema ostvarenim rezultatima u povećanju 
relevantnosti i uspješnosti visokog obrazovanja, znanstvenog istraživanja i 
umjetnosti s ciljem povećanja regionalnog utjecaja na društvo i gospodarstvo u 
akademskoj godini 2019./2020.   

12.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o trećoj raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno 
financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti i financiranja temeljenog 
na rezultatima za akademsku godinu 2019./2020. 

13. 
Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg 
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2020./2021. 

14. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Computer-
based Math“, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

15. 

Prijedlog Odluke o odobravanju izdanja kao izdanja Sveučilišta - Monografija 
„Interaktivna umjetnost u javnoj sferi: diskursi i tehnike“, autorice: doc. dr. sc. 
Katarina Rukavina i izv. prof. art. Nadija Mustapić, Akademija primijenjenih 
umjetnosti 

16. Dodjela statusa nastavne/stručne baze Sveučilišta 

16.1. 

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa nastavne baze Sveučilišta na prijedlog Odjela za 
biotehnologiju: 

 Jadran galenski laboratorij d.d., Rijeka 

16.2. 

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog 
Građevinskog fakulteta: 

a) MIG ENGINEERING j.d.o.o., Viškovo 

b) PERI oplate i skele d.o.o., Zagreb 

c) PRO STUDIO d.o.o., Viškovo 



                                                        

 

d) Vectrino d.o.o., Rijeka 

16.3. 

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog Tehničkog 
fakulteta: 

 DANIELI - SYSTEC d.o.o., Labin 

17. 
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjene i dopune Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu Tehničkog fakulteta 

18. 

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima i istaknutim 
stručnjacima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u akademskim 
godinama 2020./2021, 2021./2022. 

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

19.1. 
Nabava gusjeničara za pristup osobama s poteškoćama u kretanju u zgradu 
Sveučilišne knjižnice Rijeka 

19.2. Nove mrežne stranice sastavnica Sveučilišta 

19.3. Podrška uvođenju modela hibridne nastave 2020./21. 

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

20.1. 

- rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: 
Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+ 
programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 
2020-1-HR01-KA103-077087 (vrijednosti 1.035.250,00 eura) 

20.2. 
- dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugoviću u svrhu sklapanja 
sporazuma za provedbu projekata Pomorskog fakulteta   

20.3. 
NADOPUNA 

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

20.4. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

- dekanici Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić u svrhu 
sklapanja ugovora za provedbu projekata Građevinskog fakulteta   

20.5. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Dori 
Smolčić Jurdana u svrhu sklapanja sporazuma za provedbu projekta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

21. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o osnivanju Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci i imenovanju 
predstojnika 

22. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na osnivanju Centra za genetičku edukaciju 
pri Medicinskom fakultetu 

23.  
Nacrt Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. s utvrđenim početnim 
vrijednostima  

24. Razno 

 



                                                        

 

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 44. sjednici potvrdio Odluke fakultetskih vijeća o 
izboru izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera za dekana Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Sonje 
Pezelj-Ribarić za dekanicu Fakulteta dentalne medicine, prof. dr. sc. Daniele Malnar za 
dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija te prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić za dekanicu 
Pravnog fakulteta u Rijeci.   

Stupanjem na dužnost ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić, 
dr. med., razriješen je dužnosti prorektora za znanost i umjetnost na osobni zahtjev te 
imenovan pomoćnikom rektorice. 

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
dr. sc. Darinki Vuković s Medicinskog fakulteta u Rijeci te prvi izbor u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje redovite profesorice dr. sc. Marini Ćetković-Cvrlje s Odjela za 
biotehnologiju. 

Senat je suglasan da se nastava u akademskoj godini 2020./2021. izvodi hibridno, 
kombinacijom online i izravne nastave, pri čemu se omogućava izvođenje do 40 % 
nastavnih sati kroz online oblike (kumulativno  na cijelom studijskom programu 
obujam online izvođenja nastave ne smije prelaziti 40 %). Na obaveznim kolegijima 
omogućavaju se online oblici nastave u obujmu do 40 %  nastavnih sati,  a na izbornim 
kolegijima do 100 % nastavnih sati.  

Usvojena je i Odluka o subvencioniranju troškova smještaja studentima 
slabijeg  socioekonomskog  stanja u   ukupnom   iznosu   do 400.000,00 kn, a temeljem 
prijava na raspisani Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano 
stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima 
učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. objavljenog 30. lipnja 2020. i 
zadovoljenja kriterija predmetnog Natječaja te Javnog poziva Sveučilišta koji će se raspisati 
i provesti za akademsku godinu 2020./2021. 

Usvojen je i program cjeloživotnog obrazovanja „Computer-based Math“ Odjela za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima, a 
završetkom programa stječu se 3 ECTS boda. 

U nastavku sjednice Senat  je dodijelio  status nastavne baze Sveučilišta u Rijeci Jadran 
galenskom  laboratoriju d.d. te status stručnih baza tvrtkama Vectrino d.o.o., PRO STUDIO 
d.o.o., MIG ENGINEERING j.d.o.o., PERI oplate i skele d.o.o. te DANIELI – SYSTEC d.o.o 

Osniva se Logopedski centar Sveučilišta u Rijeci kao ustrojstvena jedinica Sveučilišta u 
Rijeci, a djelatnosti Centra uključuju znanstvenu djelatnost i provođenje istraživanja, 
edukacijsku djelatnost, savjetodavne aktivnosti i klinički stručni rad. Predstojnikom je 
imenovan doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić koji je kratkom prezentacijom i predstavio rad 
Centra. 


