
                                                        
                                     

 

46. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
20. listopada 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 dekanica Fakulteta dentalne medicine  
  5. prof. dr. sc. Sandra Janković 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. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
   izv. prof. dr. sc. Ana Perić-Hadžić prodekanica 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. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
17. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

18.  Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta 
19. Luka Delak student Medicinskog fakulteta    
20. Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju 
21. Tomislav Čop student Medicinskog fakulteta 
22.  Ema Petaković studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost.  
 

 
Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

- 
- 
- 

prof. dr. sc. Alan Šustić 
prof. dr. sc. Alen Jugović  
Nadja Čekolj 

dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekan Pomorskog fakulteta 
studentica 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 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 45. sjednice Senata održane dana 22. rujna 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Potvrda izbora novih članova Senata  

4.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novih članova Senata iz redova studenata 
Sveučilišta u Rijeci (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij) 

4.2. Potvrda izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica  

4.2.1 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice, Fakultet zdravstvenih studija 

4.2.2. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice, Odjel za matematiku 

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

 Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Domagoj Lanc, trajno 

5.2. dr. sc. Siniša Družeta, prvi izbor 

6. Pravni akti Sveučilišta 

6.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja 
kvalitete Sveučilišta u Rijeci  

6.2. 
Prijedlog Odluke davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu Sveučilišne 
knjižnice Rijeka 

7. Imenovanja 

7.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete 



                                                        
                                     

 

7.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća časti 

7.3. Imenovanja / potvrda predstavnika studenata u sveučilišna tijela / vijeća 

7.3.1. 
NADOPUNA 

Savjet Sveučilišta 

7.3.2. 
NADOPUNA 

Stručno vijeće Centra za studije 

7.3.3. 
NADOPUNA 

Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 

7.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za studije iz 
područja znanosti i umjetnosti 

7.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje 

8. Izdavačka djelatnost: odobravanje sveučilišnih izdanja 

9. Povjeravanje nastave uglednim inozemnim profesorima ili istaknutim stručnjacima 

9.1. 

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnom profesoru doc. dr. sc. Andreju 
Starcu na Fakultetu zdravstvenih studija u akademskim godinama 2020./2021, 
2021./2022. 

9.2. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnom profesoru dr. sc. Francu Fincu 
na Filozofskom fakultetu akademskoj godini 2020./2021. 

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

10.1. 

- rektorici Sveučilišta za poduzimanje pravnih radnji vezanih uz provedbu projekta 
„YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge 
Transfer“ (YUFERING), financiranog iz programa Obzor 2020. 

10.2. 
NADOPUNA 

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

11. 
NADOPUNA 

Prijedlog Preporuke za uređenje odnosa sa zaposlenicima - rad od kuće u razdoblju 
pandemije bolesti COVID-19 

12. Tematska točka – izvješća o rezultatima 

12.1. Izvješće o UNIRI postignućima u sklopu Dana Sveučilišta 

12.2. Izvješće o YUFE europskoj sveučilišnoj inicijativi 

12.3. 
Izvješće o rezultatima upisa na preddiplomske i diplomske studija u akademskoj 

godini 2020./2021.  

13. Razno 



                                                        
                                     

 

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor članova Senata iz redova studenata. Iz  redova 
preddiplomskih i diplomskih studija potvrđeni su Leopold Mandić, student Pomorskog fakulteta, te 
njegova zamjenica Matea Vareško, studentica Građevinskog fakulteta u Rijeci, zatim Luka  Delak, 
student Medicinskog fakulteta, te njegov zamjenik Dino Dolenec, student Fakulteta zdravstvenih 
studija, te Perina Šiljeg, studentica Odjela za biotehnologiju te njezina zamjenica Ivana Babić, 
studentica Akademije primijenjenih umjetnosti. 

Iz redova poslijediplomskih studija potvrđeni su Tomislav Čop, student Filozofskog  fakulteta, i 
njegova zamjenica Kristina Stojanović Čehajić, studentica Filozofskog fakulteta, zatim Nadja Čekolj, 
studentica Filozofskog fakulteta, i zamjenica Ema Petaković, studentica Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu. 

Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 
dr. sc. Domagoju Lancu s Tehničkog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Siniši Družeti s Tehničkog fakulteta u Rijeci. 

Tematski dio sjednice Senata bio je posvećen izvješćima o rezultatima sveučilišta. 

Kako će zbog sadašnje epidemiološke situacije Dan sveučilišta biti obilježen online, prigodnim 
izvješćima na mrežnoj stranici, rektorica se osvrnula na strateška i programska postignuća koja bi 
bila predstavljena u sklopu svečane sjednice Senata na Danu Sveučilišta. 

U nastavku tematskog dijela rektorica je članovima Senata predstavila Izvješće o YUFE europskoj 
sveučilišnoj inicijativi, a prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete prof. dr. sc. Marta 
Žuvić o rezultatima upisa. Konačni rezultati upisa nakon ljetnog i jesenskog roka u preddiplomske i 
integrirane studije pokazuju da je ukupna kvota Sveučilišta  Rijeci u akademskoj godini 2020./2021. 
popunjena 84 %, dok je prošle godine bila 81 %. Podaci o upisima na diplomske studije pokazuju 
popunjenost kvote od 67 %, u odnosu na prošlu godinu kada je kvota bila popunjena  63 %.  


