
                                                        
                                     

 

51. (IZBORNA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
26. veljače 2021. 

 
ČLANOVI SENATA KOJI SU PRISUSTVOVALI 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. 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 
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 
14. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
15. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
16. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos pročelnica Odjela za informatiku 
17. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku  
18. Dinko Jurjević, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
19. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

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

Pored članova Senata sjednici su prisustvovali:   

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. 
Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka izbora rektora Sveučilišta u 
Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025.  

2. 
Izbor rektora za mandatno razdoblje Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 
2021. – 2025. 

 



                                                        
                                     

 

Točka 1.  Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka izbora rektora 
Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025. 

 
U Povjerenstvo za provođenje postupka izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 
2021.-2025. koje nadzire i vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti tajnoga glasovanja u postupku izbora 
rektora te utvrđuje rezultate glasovanja te o njima izvješćuje Senat, Senat Sveučilišta u Rijeci 
jednoglasno je imenovao sljedeće članove: 
1. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, Pravni fakultet, predsjednica 
2. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, Filozofski fakultet, članica 
3. Leopold Mandić, Studentski zbor Sveučilišta, član. 
 
 

Točka 2.  Izbor rektora za mandatno razdoblje Sveučilišta u Rijeci za mandatno 
razdoblje 2021. – 2025. 

 
Glavna tajnica Sveučilišta Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., utvrdila je: 

 da Senat Sveučilišta u Rijeci čine: rektorica Sveučilišta u Rijeci, 12 dekana 
fakulteta/akademije, 4 pročelnika sveučilišnih odjela, 2 predstavnika ostalih sastavnica i 5 
predstavnika studenata, što ukupno iznosi 24 člana s pravom glasovanja 

 da su na sjednici Senata nazočna 24 člana te je 

 predsjednici Povjerenstva predala 24 glasačka listića, glasačku kutiju i popis glasača. 
 
Povjerenstvo za provođenje postupka izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 
2021.-2025. pristupilo je provedbi postupka tajnoga glasovanja za izbor rektora Sveučilišta u 
Rijeci za mandatno razdoblje 2021.-2025. i utvrdilo Izvješće Povjerenstva za provođenje 
postupka izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.-2025. 
 
Predsjednica Povjerenstva za provođenje postupka izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno 
razdoblje 2021.-2025. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić izvijestila je Senat da je kandidatkinja za izbor 
rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
dobila potrebnu natpolovičnu većinu glasova članova Senata te da je  
 

Senat Sveučilišta u Rijeci tajnim glasovanjem jednoglasno izabrao  

prof. dr. sc. Snježanu Prijić-Samaržija  

za rektoricu Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025. 

 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvalila je članovima Senata na iskazanoj velikoj 
podršci i povjerenju. Ističe da je sastav Senata Sveučilišta u Rijeci posebno kvalitetan i autentičan, 
usmjeren ka postizanju konsenzusa kroz rasprave i participaciju i razmišlja sveučilišno. Naglašava 
kako je važno razvijati povjerenje u instituciju te da je Sveučilište u Rijeci snaga Rijeke s obzirom na 
to da, zajedno sa studentima, broji preko dvadeset tisuća ljudi. Spomenuto zajedništvo i snagu, kao 
i akademski dignitet, treba usmjeriti ka daljnjim poboljšanjima te u tom smislu poziva na daljnju 
uspješnu suradnju. Zahvaljuje svima na jednoglasnoj podršci koja predstavlja i odgovarajuću obvezu 
u narednome mandatu. Zaželjela je članovima Senata da i dalje budu najbolji čelnici na svojim 



                                                        
                                     

 

sastavnicama, a studentima da i dalje grade najbolji Studentski zbor u RH u cilju daljnje 
prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci.  

 


