
                                                        
                                     

 

47. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
24. studenoga 2020. 

 
- sjednica održana putem platforme MS 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 dekanica Fakulteta dentalne medicine  
  5. prof. dr. sc. Sandra Janković 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. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
 prof. dr. sc. Dario Đerđa prodekan 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. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
18. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19.  Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta 
20. Luka Delak student Medicinskog fakulteta    
21. Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju 
22. Tomislav Čop student Medicinskog fakulteta 
23.  Nadja Čekolj studentica Filozofskog fakulteta  
 

 
Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

- prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog 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 

 Zlatko Komadina, dipl. ing.  župan Primorsko-goranske županije 

 Vedran Kružić  ravnatelj Regionalne razvojne agencije PGŽ 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika 46. sjednice Senata održane dana 20. listopada 2020. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) prof. 
Martinu Paulu i imenovanje Stručnog  povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog 
doktorata Sveučilišta u Rijeci 

5. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne sastavnice, Odjel 
za informatiku 

6. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci i imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga  
dr. sc. Nives Jonjić, dr. med., redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini, Medicinskog 
fakulteta   

7. 
Prijedlog Odluke o nastavku rada nakon 65. godine života u akademskim godinama 2021./2022., 
2022/2023. 
dr. sc. Mladen Petravić, Odjel za fiziku 

8. 
Prijedlog Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu 
Sveučilišta i sastavnica (APURI, EFRI, FZSRI, FFRI, GRADRI, MEDRI, OBRI, OFRI, OIRI, OMRI, PFRI, 
PRAVRI, SVKRI, RITEH, UNIRI - Rektorat, FDMRI, Logopedija, Politehnika) 

9. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupaka izbora i raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno- 
nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te u naslovna zvanja za potrebe studija Sveučilišta  

10. Razrješenja / imenovanja 

10.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete iz redova 
predstavnika studenata 

10.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za strategiju iz redova predstavnika studenata 

10.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i 
suradnju s gospodarstvom, predstavnika Medicinskog fakulteta 

11.  Studiji i studenti 

11.1. 
Prijedlog Odluke o uvjetima za upis u I. godinu na preddiplomske i integrirane sveučilišne studije 
te preddiplomske stručne studije u 2021./2022. ak. god. 



                                                        
                                     

 

11.2. 
Prijedlog Odluke o visini školarine za diplomski sveučilišni studij Biotehnološka istraživanja 
znanosti o životu koji se izvodi na engleskom jeziku  

12. Financijske odluke 

12.1. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana za 2020. godinu 
Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) 

12.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana za 2020. godinu 
Sveučilišta u Rijeci (Studentski zbor Sveučilišta) 

13. 

Izdavačka djelatnost: odobravanje sveučilišnih izdanja 
a) Monografija: „Suvremeni izazovi EU, Republike Hrvatske i zemalja zapadnog Balkana – 

Contemporary Challenges of the EU, the Republic of Croatia and the Western Balkan 
Countries“, EFRI 

b) Udžbenik: „Priručnik za praktikum opće kemije“, OBRI 
c) Udžbenik: „Deutsch im Tourismus A2“, FMTU 

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

14.1. 
- rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija na formiranje radnog mjesta na 
neodređeno vrijeme u Uredu za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra 

14.2. 
- rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija za provedbu postupka javne nabave 
računalne opreme u 2020. godini 

14.3. 

- dekanu Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Hostu: 
a) za oročavanje novčanih sredstava u 2021. godini, 
b) potpisivanje Ugovora o nabavi radnih stanica i računalne opreme za potrebe provedbe 

projekta: „Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj 
stručne prakse – CEZAR“ Referentna oznaka Projekta UP.03.1.1.04.0014., 

c) potpisivanje Ugovora o izvršenju usluge savjetovanja za potrebe projekta „MED 
International Project“ broj 40/2020. 

14.4. 
NADOPUNA 

- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Sandri Janković za 
oročavanje novčanih sredstava u 2021. godini 

14.5. 
NADOPUNA 

- dekanici Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Vesni Crnić-Grotić za prodaju stana u vlasništvu Pravnog 
fakulteta 

15. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba Sveučilišta za 3. dob pri Sveučilištu u Rijeci   

16. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnom profesoru izv. Prof. Dr. Sc. Fabiju Polidoriju 
na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2020./2021. 

17. 
Dodjela Povelja Sveučilišta u Rijeci Tehničkom fakultetu u povodu 60. obljetnice osnutka i 
obrazovanja u znanstvenom području tehničkih znanosti 

18. Planovi Odjela za unutarnju reviziju 

18.1. 
Suglasnost rektorici za donošenje Strateškog plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci 
za razdoblje 2021. – 2023. 

18.2. 
Suglasnost rektorici za donošenje Godišnjeg plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci 
u 2021.godini 



                                                        
                                     

 

19. 
Tematska točka –  
Digitalizacija sustava na Sveučilištu u Rijeci 

20. Prezentacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije 

21. Razno 

 
 
Na 47. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj putem platforme MS Teams, usvojena je Odluka 
o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i 
imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga dr. sc. Nives Jonjić, dr. med., redovitoj 
profesorici u trajnom zvanju u mirovini s Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

Senat je donio odluku o osnivanju Kluba Sveučilišta za 3. dob pri Sveučilištu u Rijeci kao kontinuiranu 
stratešku programsku aktivnost Sveučilišta u cilju omogućavanja suradnje u akademskim 
aktivnostima umirovljenim nastavnicima Sveučilišta. 

Uz predstavljenu digitalizaciju sustava na Sveučilištu, na sjednicu Senata priključio se župan 
Primorsko-goranske županije gospodin Zlatko Komadina. U veljači 2020. Senat Sveučilišta prihvatio 
je ulogu Savjeta za praćenje izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije, temeljnog strateškog 
dokumenta za razvoj čitavog područja Županije, koji predstavlja i temelj za uspješno korištenje 
Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na sjednici je g. Vedran Kružić, ravnatelj Regionalne 
razvojne agencije Županije, prezentirao tijek izrade Plana razvoja koju su članovi Senata primili na 
znanje. 

U sklopu svog izvješća rektorica se osvrnula na poziv Sveučilištu da se pridruži Mreži mladih europskih 
istraživačkih sveučilišta (engl. Young European Research Universities Network, YERUN). Sveučilište u 
Rijeci prvo je sveučilište koje će se pridružiti YERUN-u od njegova osnutka 2015. godine, a povrh toga, 
naše će Sveučilište biti prvo sveučilište iz jugoistočne i središnje Europe koje će se pridružiti toj 
prestižnoj organizaciji. 

Rektorica je pozvala sve da se uključe u javnu raspravu o prijedlogu strateških politika Sveučilišta u 
Rijeci koja će biti otvorena do 16. prosinca 2020. 

U nastavku sjednice rektorica je obavijestila članove Senata o otvorenom natječaju za dodjelu 
državnih nagrada za znanost za 2020. godinu. Natječaj je otvoren do 11. siječnja 2021. U sklopu svog 
izvješća podržala je kampanju Moje mjesto pod suncem – program socijalnog uključivanja i 
osnaživanja djece i njihovih obitelji u riziku siromaštva. 

Ovogodišnji Dies academicus bit će obilježen u razdoblju od 1. do 15. prosinca 2020. nizom online 
događanja. 


