
                                                        
                                     

 

49. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
28. siječnja 2021. 

 
- 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. Daniela Malnar  dekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  7. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
 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. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos 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. Luka Delak student Medicinskog fakulteta  
19. Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju 
20. Matea Vareško studentica Građevinskog fakulteta 
21. Tomislav Čop student Medicinskog fakulteta 
22.  Nadja Čekolj studentica Filozofskog fakulteta 
  
Predstavnica 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: 

 izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 

 prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 

 Leopold Mandić student Pomorskog 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. Zoran Sušanj pomoćnik za strategiju i ljudske resurse 

 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: 
a) 48. sjednice Senata održane dana 22. prosinca 2020. godine 
b) elektronskog očitovanja Senata o prijedlozima kandidata za članove Nacionalnog 

vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj provedenog dana 13. i 
14. siječnja 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4.  Izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. - 2025. 

4.1. 
Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor rektora o prispjelim prijavama 
kandidata i utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora 

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

 Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Kristian Lenić, trajno 

 Medicinski fakultet 

5.2. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med., trajno 

6. Pravni akti Sveučilišta 

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

6.2. 
Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 
ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci 

6.3. 
Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i  
ugostiteljstvu 

6.4. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Prijedlog Odluke o produženju javnog poziva za izbor predstojnika/ce doktorske škole na 
temelju Prijedloga Povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata 



                                                        
                                     

 

7. Imenovanja/razrješenja 

7.1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta za kvalitetu Sveučilišta 

7.2. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete predstavnika Fakulteta zdravstvenih studija 

7.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika studenata u Povjerenstvu za evaluaciju 
statusa znanstvene, znanstveno-nastavne, nastavne i stručne baze  

7.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje 
razdoblja studija predstavnika Akademije primijenjenih umjetnosti 

8. Studiji i studenti 

8.1. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći studentima Sveučilišta iz područja 
pogođenih potresom (28. prosinca 2020. godina)  

8.2. 
Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje načina dodjele pomoći iz Fonda za pomoć 
studentima iz područja pogođenih potresom (28. prosinca 2020. godine) 

8.3. 
Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima studija i troškovima 
upisnine studentima iz područja pogođenih potresima 

8.4. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci: 

a) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 
b) diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

8.5. 
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija 
na engleskom jeziku „Diskretna matematika i primjene (Discrete Mathematics and Its 
Applications“ Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u 2021./2022. ak. god. 

8.6. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjeni nositelja poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa 
Kriminalističko istraživanje 

9. Financijske odluke 

9.1. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2020. godini-izvršenje proračuna. 
Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. 
Državni proračun Republike Hrvatske 

9.2. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2021. godini. Aktivnost A621002 
Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun 
Republike Hrvatske 

10. 

Prijedlog odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta u Rijeci na prijedlog Filozofskog 
fakulteta: 

a) Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka 
b) Državni arhiv u Rijeci 

11. 

Izdavačka djelatnost: odobravanje sveučilišnih izdanja: 
a) Monografija: „Integrirano učenje uz pokret u ustanovama ranog odgoja“, autori: 

prof. dr. sc. Lidija Vujičić i doc. dr. sc. Vilko Petrić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci 



                                                        
                                     

 

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

12.1. Fond za pružanje pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz područja pogođenih potresom 

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

13.1. 
- dekanu Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Dušku Pavletiću za provođenje postupaka javne 
nabave  

14. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi aktivnosti u palači Moise i plan aktivnosti 
2021.-2023. 

15. 
NADOPUNA 

Prijedlog kandidata za člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

16.  Tematska točka – Rasprava o nacrtu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021. - 2025. 

17. Razno 

 

Predsjednica Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za 
mandatno razdoblje 2021. – 2025. prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić izvijestila je članove Senata 
kako je u predviđenom roku za podnošenje prijava kandidata za izbor rektora pristigla samo 
jedna prijava, i to kandidatkinje prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržije, aktualne rektorice. 
Predsjednica Povjerenstva istaknula je kako je od potrebnih 5 % potpisa kandidatkinja 
priložila gotovo 40 % potpisa, što govori o podršci nastavnika u znanstveno/umjetničko-
nastavnom zvanju koju aktualna rektorica uživa. 

U nastavku sjednice potvrđen je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora dr. sc. Kristianu Leniću s Tehničkog fakulteta u Rijeci i dr. sc. Damiru Kovačeviću s 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

Senat Sveučilišta u Rijeci podržao je Odluku o osnivanju Fonda za pružanje pomoći 
studentima Sveučilišta u Rijeci iz područja pogođenih potresima. Sredstva Fonda 
namijenjena su za pružanje pomoći studentima iz navedenih područja, i to za pružanje 
izravne financijske pomoći za pokriće troškova studiranja i stanovanja, nabavu informatičke 
i druge opreme za omogućavanje praćenja nastave i studiranja te druge potrebe koje se 
izravno povezuju s posljedicama potresa.   

Na sjednici Senata raspravljalo se i o oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima 
studija i troškovima upisnine studentima iz područja pogođenih potresom. Zaključeno je da 
će se oslobađanje od plaćanja participacije u troškovima studija i troškovima upisnina 
odnositi na razdoblje obveza plaćanja od 1. siječnja 2021. do kraja 2021./22. akademske 
godine, a na studente koji su na dan 29. prosinca 2020. imali prebivalište/boravište na 
području Sisačko-moslavačke županije i objekt u kojem imaju prijavljeno 
prebivalište/boravište ocijenjen oznakama N1/N2 ili PN1/PN2. Sastavnice su ovlaštene 



                                                        
                                     

 

samostalno odlučivati o pravu na oslobođenje od plaćanja troškova i u svim ostalim uvjetima 
i vremenskim razdobljima koja nisu obuhvaćena ovim zaključkom. Studentima će se također 
predložiti da stave ostatak akademske godine 2020./2021. u mirovanje. 

Usvojena je Odluka o raspisivanju Natječaja za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku „Diskretna matematika i primjene“ Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci. 

Na prijedlog Povjerenstva za evaluaciju statusa znanstvenih, znanstveno-nastavnih, 
nastavnih i stručnih baza Sveučilišta u Rijeci Senat je dodijelio status stručne baze Sveučilišta 
u Rijeci Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja i Državnom arhivu u Rijeci. 

U tematskom dijelu sjednice Senata predstavljena je Strategija Sveučilišta u Rijeci za 
razdoblje 2021.-2025., a pod nazivom Europsko sveučilište budućnosti. Nacrt Strategije 
raspravljen je i na sjednici Savjeta Sveučilišta održanoj 25. siječnja 2021. U sklopu svoga 
izvješća rektorica se osvrnula na osnivanje Radne skupine za izradu protokola za postupanje 
u slučajevima seksualnog uznemiravanja i nasilja na Sveučilištu. Odlukom se upotpunjuju 
postojeće aktivnosti koje Sveučilište poduzima u cilju sprječavanja nepoželjnih i kažnjivih 
ponašanja i diskriminacije, a s ciljem da Sveučilište u Rijeci bude sigurno mjesto, slobodno 
od uznemiravanja i svih drugih oblika neprihvatljivih ponašanja. 

 


