
                                                        
                                     

 

45. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
22. rujna 2020. 

 
 

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. izv. 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 
 prof. dr. sc. Dario Đerđa prodekan 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. 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. Kristina Stojanović Čehajić studentica Filozofskog fakulteta 
21. Ivan Jakopčić student Medicinskog fakulteta 
 

Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 
- 
- 
- 
- 
- 

prof. dr. sc. Alan Šustić 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
Bobana Samardžija 
Tomislav Čop 
Tin Nadarević 

dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Pravnog fakulteta 
studentica 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  

 prof. dr. sc. Saša Zelenika (dijelom) predsjednik Savjeta za znanost 



                                                        
                                     

 

 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 44. sjednice Senata održane dana 21. srpnja 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4.  Potvrda izbora pročelnika/ca sveučilišnih odjela 

4.1. 
 

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora pročelnika Odjela za matematiku u 
mandatnom razdoblju 2020. – 2023.,  
prof. dr. sc. Dean Crnković 

4.2. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora pročelnice Odjela za informatiku u mandatnom 
razdoblju 2020. – 2023.,  
izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos 

5. 
Potvrda/pokretanje postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavnih sastavnica  

5.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice,  
Medicinski fakultet 

5.2. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice,  
Fakultet dentalne medicine 

5.3. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice,  
Pravni fakultet 

5.4. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova 
znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Odjel za matematiku 

5.5. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova 
znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Odjel za informatiku  

6. Dodjela počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

6.1. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci  
dr. sc. Nenad Smokrović, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, 
Filozofskog fakulteta   



                                                        
                                     

 

6.2. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci  
dr. sc. Vladimir Takšić, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Filozofskog 
fakulteta   

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

 Pomorski fakultet 

7.1. dr. sc. Tanja Poletan Jugović, trajno 

7.2. dr. sc. Nikola Tomac, prvi izbor 

 Medicinski fakultet 

7.3. 
NADOPUNA 

dr. sc. Brigita Tićac, prvi izbor, dr. med.  

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

7.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Suzana Marković, trajno 

7.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Lorena Bašan, prvi izbor 

8. Pravni akti Sveučilišta 

8.1. 
Prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci – otvaranje javne rasprave 

8.2. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci 

8.3. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 
Fakulteta dentalne medicine 

9.  
Prijedlog Odluke o načinu obilježavanja obljetnica osnutka sastavnica Sveučilišta 
i obljetnica početka visokog obrazovanja u određenom znanstvenom području i 
polju  

10. Studiji i studenti 

10.1. 
Prijedlog Odluke o osiguravanju studentima slabijeg socioekonomskog statusa 
dodatnih pogodnosti za pristup online nastavi u skladu s Preporukama za 
izvođenje nastave u ak. god. 2020./2021. 

10.2. 
Prijedlog Odluke o uvjetima za upis u I. godinu novog diplomskog sveučilišnog 
studija Povijest i interpretacija baštine Filozofskog fakulteta u Rijeci u 
2020./2021. ak. god.   

10.3. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta 



                                                        
                                     

 

10.4. 

Prijedlog odluka o izmjena i dopunama studijskih programa Akademije 
primijenjenih umjetnosti: 

a) preddiplomskog  sveučilišnog studija Likovna pedagogija 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i mediji 
c) diplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija 

10.5. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci 

11. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u 
ponašanju“, Učiteljski fakultet 

12. Financijske odluke   

12.1. 
Prijedlog Odluke o konačnom obračunu cjelovitog iznosa sredstava za 
financiranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i  umjetničke djelatnosti 
temeljene na rezultatima za akademsku godinu 2019./2020.    

12.2. 
Prijedlog Odluke o konačnom obračunu cjelovitog iznosa sredstava za temeljno 
financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za akademsku godinu 
2019./2020.   

12.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda 
poslovanja u 2020. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u 
Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun RH 

12.4. 
Prijedlog Odluke o sudjelovanju sastavnica u nastavi studijskih programa drugih 
sastavnica i modelu financiranja  

13. 
Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog 
Ekonomskog fakulteta 

14.  Izdavačka djelatnost: odobravanje sveučilišnih izdanja 

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

15.1. Godišnja obveza prema Zakladi Sveučilišta u Rijeci 

15.2. 
Dodatno financiranje projekta ''Podrška uvođenju modela hibridne nastave 
2020./21.''  

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

16.1. - rektorici Sveučilišta za sklapanje sporazuma po Erasmus+ projektima 

16.2. 
- rektorici Sveučilišta na Dodatak 2 Ugovor o suradnji u okviru programskog 
pravca ''Slatko i slano'' za 2019. i 2020. 

16.3. 
- rektorici Sveučilišta za prijenos novčanih sredstava s računa Zagrebačke banke 
d.d. na račune Erste&Steiermärkische Bank d.d. 

16.4. 
- ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig, za pravne radnje 
vezane uz postupke javne nabave 



                                                        
                                     

 

17. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnoj profesorici dr. sc. Attilii 
Ruzzene na Ekonomskom fakultetu u akademskim godinama 2020./2021, 
2021./2022. 

18. Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

18.1. 
NADOPUNA 

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

18.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjene i dopune Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Medicinski fakultet 

19. Razno 

 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 45. sjednici potvrdio odluke odjelskih vijeća o izboru prof. dr. sc. 
Deana Crnkovića za pročelnika Odjela za matematiku te izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić Kos za 
pročelnicu Odjela za Informatiku.  

Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodijeljeno je prof. dr. sc. Nenadu Smokroviću, redovitom 
profesoru u trajnom zvanju u mirovini te prof. dr. sc. Vladimiru Takšiću, redovitom profesoru u 
trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak Filozofskog fakulteta u Rijeci i 
Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost. 

Sjednica Senata održana je sukladno novim pravilima ponašanja u zatvorenim prostorima, a vezano 
uz pandemiju koronavirusa. Sjednica je održana u velikoj dvorani u zgradi Sveučilišnih odjela na 
Kampusu Sveučilišta u Rijeci, gdje članovi Senata mogu držati fizičku distancu, uz uporabu zaštitnih 
maski i dezinficijensa za ruke. Sveučilište u Rijeci kontinuirano poduzima sve mjere predostrožnosti, 
nastojeći održati uobičajeno funkcioniranje sveučilišnog života. 

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 
prof. dr. sc. Tanji Poletan Jugović s Pomorskog fakulteta u Rijeci i prof. dr. sc. Suzani Marković s 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Nikoli Tomcu s 
Pomorskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Brigiti Tićac s Medicinskog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Loreni 
Bašan s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Na javnu raspravu stavljen je prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) 
studijima Sveučilišta u Rijeci. Javna rasprava bit će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 
22. listopada 2020. godine. 

Senat je izrazio suglasnost da se u svrhu omogućavanja nesmetanog pristupa online nastavi u 
akademskoj godini 2020./2021. provede nabava 100 tableta i pripadajućeg internetskog priključka. 
Tableti će biti raspoloživi za namjensko korištenje studentima slabijeg socioekonomskog statusa 
temeljem provedenog Natječaja/Javnog poziva za iskaz interesa. 



                                                        
                                     

 

Članovi Senata pozvani su na prvi u nizu interdisciplinarnih znanstvenih skupova posvećenih virusu 
COVID-19, pod nazivom Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International 
Impact of the University of Rijeka. 

U sklopu aktualnog sata raspravljalo se o izazovima u novoj akademskoj godini, a koji su uzrokovani 
pandemijom koronavirusa. 

 


